U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 231 DIN 18.09.2020
(cu privire la aprobarea ”rectificării bugetului Comunei Tomești, Județul Iași pe anul 2020”)

PRIMARUL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 12751 din 18.09.2020 al domnului Ciotină Ioan-Marius,
inspector I principal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești, prin care solicită
emiterea unei dispoziții cu a Primarului comunei Tomești pentru aprobarea: „rectificării bugetului comunei
Tomești, județul Iași pe anul 2020”, în conformitate cu prevederile legale în materie;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 5 din 06 ianuarie 2020, a
bugetului de stat pe anul 2020; O.U.G. nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2020; Legea nr. 6 din 06 ianuarie 2020, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată; Ordinul nr.
1792/2002 publicat M. of. nr. 37/23.01.2003 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern
şi controlul financiar preventiv, republicată; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 923 din 11 iulie 2014,
republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu; O.M.F.P. nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucţiunile de aplicare a acestuia; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15.10.1985; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 155 alin. (1) lit. (c) și ale alin. (4) lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi din
considerentele prezentate emite următoarea

dispoziție
ART. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Tomești pe anul 2020, în conformitate cu
referatul de specialitate cu nr. 12751 din 18.09.2020 al domnului Ciotină Ioan-Marius, inspector I principal,
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomești, după cum urmează:

Venituri
Nr.
INDICATOR
Crt.
3. 11.02.06 sume defalcate din TVA
4. 11.02.09 sume defalcate din TVA
TOTAL VENITURI
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mii lei
Influente
Trim. III/ 2020
+915,00
+915,00

Influente
Trim. IV/ 2020
+26,00
+26,00

3

Cheltuieli

mii lei

Nr.
INDICATOR
Crt.
23. 51.01.03.20.01.01 furnituri de birou
24. 51.01.03.20.01.03 incalzit, iluminat
25. 51.01.03.20.01.04 apa, canal, salubritate
26. 51.01.03.20.01.08 posta si telecomunicatii
27. 51.01.03.20.01.30 cheltuieli intretinere si
functionare
28. 51.01.03.20.05.30 alte obiecte de inventar
29. Total 51
30. 65.03.01.55.01.63 finantarea invatamantului
particular
31. Total 65
32. 67.05.01.20.01.03 incalzit, iluminat
33. Total 67
34. 68.05.00.57.02.01 ajutoare sociale in numerar
35. 68.06.00.20.01.03 incalzit, iluminat
36. Total 68
37. 70.05.01.71.01.30 alte active fixe
38. 70.06.00.20.01.03 incalzit, iluminat
39. 70.06.00.20.01.30 cheltuieli intretinere si
functionare
40. 70.07.00.71.01.01 constructii
41. 70.50.00.10.01.01 salarii de baza
42. 70.50.00.20.01.30 cheltuieli intretinere si
functionare
43. 70.50.00.71.01.30 alte active fixe
44. Total 70
TOTAL CHELTUIELI

Influente
Trim. III/ 2020
+2,00
+2,50
+31,70
+4,00
+50,00

Influente
Trim. IV/ 2020

+2,00
+92,20
+26,00
+26,00
+6,00
+6,00
+110,00
+3,50
+113,50
+30,00
+20,00
+20,00
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+250,00
+30,00
+53,30
+300,0
+703,30
+915,00

+26,00

ART. 2. Primarul Comunei Tomeşti și personalul angajat cu atribuții de contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
ART. 3. Copii de pe prezenta dispoziție se vor comunica: Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru
controlul legalităţii acesteia; personalului angajat cu atribuții de contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire, D.G.F.P. Iași, Trezoreriei
Iași, altor persoane fizice sau juridice interesate, autorităţi sau instituţii publice, toate prin grija
secretarului general al Comunei Tomești.
Emisă azi: 18 septembrie 2020
Inițiator proiect de dispoziție
Primar,
Prof. Ștefan Timofte
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Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

