ROMANIA
JUDEJUL MURE§
PRIMARIA VARGATA
PRIMAR

D I S P 0 Z I T I A NR. 1 4 5

din25septembrie2017
privind modificarea Bugetului de venituri §i cheltuieli
al Comunei Vargata pe anul 2017

Ec.Balogh Istvan, primarul comunei Vargata, judeful Mure?,
Avand in vedere Decizia ^efului A.J.F.P. Mure§ nr. 24898/20.09.2017, privind
repartizarea §i redistribuirea sumelor defalcate din TVA pentru finanjarea cheltuielilor
descentralizate, privind aprobare, modificare trimestrialitate a sumelor defalcate din
TVA, pentru finan^area cheltuielilor descentralizate cod 110202. partea destinata
finanj:arii drepturilor asistentilor personal ai persoanelor cu handicapgrav si a
indemnizatiiloracordate persoanelor cu handicap pentru anul 2017 §i Referatul nr.
3773/25.09.2017 privind modificarea bugetului local al Comunei Vargata pe anul 2017.
Avand in vedere prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr. 6/2017 Legea bugetului
de statpe anul 2017.
Avand in vedere prevederile art 49, alin. (5), art,50 §i art. 82 din Legea nr.
273/2006 privind finanjiele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.63 alin.(l) lit."c", alin. (4] lit."a" §i art. 68 din Legea nr.
215/2001, privind administrafia publica locala republicata, cu modificarile ^ i
completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. - Se aproba modificarea Bugetului de venituri §1 cheltuieli al Comunei
Vargata pe anul 2017 conform anexei n r . l . La partea de venituri al sec^iiunii de
func^ionare se diminueaza sumele defalcate din TVA pentru finan^area cheltuielilor
descentralizate, cod. 110202
cu suma de 10 mii lei. La partea de cheltuieli la
sec^iunea de funcjiionare la capitolul „Inva5:amant„ cod. 6802. la titlul cheltuieli de
personal se diminueaza cu suma de 10 mii lei.
Art.2. -Modificarea Bugetului de venituri §i cheltuieli al Comunei Vargata pe anul
2017 adusa prin prezenta dispozifie urmeaza a fi validata in prima ^edin^a a Consiliului
Local Vargata.
Art.3. -Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozi^ii se incredin^eaza
consilierul cu atribujiii de contabil.
Art. 4. Prezenta dispozijie se va comunica Institujiiei Prefectului Jude5:ului
Mures; Trezoreriei Municipiului Tg -Mures, §i A.J.F.P Mure?.

