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Dispozifia nr.64

din 29.09.2022
privind modificarea si completarea Dispozitiei Primarului Comunei Ignesti nr.63 din

27.09.2022 -rectificarea bugetului local pe anul2022

Primarul Comunei Ignesti, Judetul Arad
Avand in vedere:

-Raportul dq specialitate nr.183 112022 intocmit de d-na Laurus Brindusa, consilier superior in
cadrul Biroului financiar-contabil prin care solicita d-lui primar emiterea unei dispozitii cu privire la
rectificarea bugetului local pe anul2022;

-prevederile Legii m.3r712021 Legea bugetului de stat pe anul 2022;
-Adresa nr.797l din26.09.2022 de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad prin

care se suplimenteazabugetul local al Comunei Ignesti laindicatorul 11.02.06-Sume defalcate din
taxa pe valoarca adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 12.000 lei conform HG
nr.1156/2022;

-prevederile art.20,22,23,49 si art.50 din Legea nr.27312}06 privind finantele publice locale ;

In temeiul art.l54, art.lll aIin.4 lit.a, art.l96 alin.l lit.b din OUG nr.5712019 privind Codul
administrative

DISPUNE:

Art.l.Se aproba modificarea si completarea Dispozitiei Primarului Comunei Ignesti
nr.63 din 27,09.2022 -r ectificarea bugetului local pe anul 2022, astfel :

l.l.indicatorul 1 1.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adatgata pentru echilibrarea
bugetelor locale se suplimenteaza cu suma de 12.000 lei

1.2.indicatorul 51.01.O3-Autoritati publice-titlul 20-bunuri si servicii-se suplimenteaza cu
suma de 12.000 lei pentru plata indemruzatiilor recenzorilor,recenzorilor sefi si coordonatorilor
privind recensamantul populatiei si 4 locuintelordin Romania.

Art.2,Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza Compartimentul
Financiar-Contabil si se comunicd cu :

-Institutia Prefectului Judelului Arad
-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad
-Trezoreriei Orasului Sebis
-Compartimentul Finaciar-Contabil din cadrul Primariei Ignesti
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PRIMARIA COMUNEI IGNESTI

REFERAT DE SPECIALITATE

Nr. 183i din data de29 septembrie2Dl2

u privire rectificarea bugetului local pe anul anul 2022

Avand in vedere adresa nr.797ldin26 septembrie 2022 de la

Administratia Judeteanaa finantelor Publice Arad prin care se suplimegteaza

bugetul local al Comunei Ignesti la indicatorul 11.02.06,,Sume defalcate din

taxa pe valoareg adaugatapentru echilibrarea bugetelor locale" cu suma de

12.000 lei confoim cu HG nr.115612022.

Propun emiterea unei disp ozitii privind rectificarea bugetului local pe anul

2022 cu suplimentarea veniturilor la indicatorul 11.02.06 cu suma de 12.000 lei

concomitent cu suplimentarea cheltuielilor la indicatorul 51.01.03,,Autoritati
publice" titlul 20 ,,bunuri si servicii " pentru plata indemnizatiilor recenzorilor si

iecenzorilor sefi si coordonatorilor privind recensamantul populatiei si

locuintelor din Romania cu suma de 12.000 lei.

Consilier superior,

Ec. Brindusa Laurus $gr;t"tf


