ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 103
din 23 decembrie 2021
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Comunei Vărgata pe anul 2021.
Ec.Balogh Istvan, primarul comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere:
- Referatul compartimentului financiar contabil nr. 6769/22.12.2021 cu privire la modificarea
bugetului local al Comunei Vărgata,
- Prevederile H.G.R nr. 1.264 din 17 decembrie 2021privind alocarea unei sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele
unităţi administrativ-teritoriale,
-Adresa A.J.F.P Mures nr.MSG_STZ-17108/22.12.2021 cu privire la repartizarea pe
trimestre a sumelor alocate conform H.G.R. nr. 1264/2021,
- H.C.J. Mureș nr. 196/2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit.
"c" din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021,
- Prevederile Legii nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021,
- Analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 11 luni ale anului 2021,
- Prevederile art. 49, alin. (5), art. 50 şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanț ele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit. ,,c,, combinat cu alin (4) lit. ,,a,, din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
D I S P U NE :
Art. 1. – Se aprobă modificarea Bugetulului de venituri şi cheltuieli al Comunei
Vărgata pe anul 2021 conform anexei nr.1. Bugetul local se majorează cu suma de 262 mii atât la
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pe trimestrul patru.
- Partea de venituri al bugetului local se modifică la cod indicatori:
- 11.02.06. – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 245
mii lei.
- 04.02.05 - Sume repartizate din Fondul Consiliului Județean cu suma de 17 mii lei.
- Partea de cheltuieli al bugetului local se modifică prin majorarea secțiunii de funcționare
al bugetului local cu suma de 192 mii lei si secțiunea de dezvoltare cu suma de 70 mii lei conform
anexei nr .1.
Art. 2.–Modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Vărgata pe anul
2021 adusă prin prezenta dispoziţie urmează a fi validată în prima şedinţă a Consiliului Local
Vărgata.
Art. 3. –Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează consilierul
cu atribuţii de contabil.
Art. 4. -Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Mures;
Trezoreriei Municipiului Tg -Mures, şi A.J.F.P Mureş.
PRIMAR,
Ec Balogh Istvan

Vizat pentru legalitate,
Secretar general
Komives Tunde

