ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind rectificarea bugetului local pe luna AUGUST anul 2019
Având în vedere:
- referatul secretarului general al comunei nr. 6979 din 21.08.2019;
- nota de fundamentare nr. 6912 din 20.08.2019 a biroului financiar-contabil;
art.121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 138 alin. (4) şi alin (5) din Constituţia
României, revizuită;
- art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- art. 19 alin. (2), art. 20 alin(1) lit. c) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat nr. 50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019;
- HCL nr. 22/15.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 ;
- art. 88 din OUG 57/2019 privin Codul administrativ;
în temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. „c” combinat cu alin (4) lit. „a” din
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
PRIMARUL COMUNEI FRĂTĂUŢII NOI emite următoarea dispoziţie:
Art.1.- . Se aprobă modificarea bugetului local al comunei FRATAUTII NOI, județul
Suceava, cap. 66.02.08, titlul 10 după cum urmează:
- lei Denumire indicator
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Art.2.- Biroul financiar contabil al primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii și o va comunica la A.J.F.P. Suceava
Art.3.- Modificările în bugetul local pe anul 2019 potrivit prezentei dispoziţii sunt supuse
validării Consiliului Local la prima şedinţă .

Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Suceava şi biroului financiar
contabil al primăriei.

PRIMARUL COMUNEI FRĂTĂUŢII NOI,
ŞTREANGĂ Gheorghe
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