ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI
TEL/FAX:0242344022/0242344017

COD FISCAL:4294146
E-MAIL:primariaroseti@yahoo. com

DISPOZIȚIE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
Primarul comunei Roseți, Râjnoveanu Nicolae,
Având în vedere:
-prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin.(1) lit. c),h) şi art. 82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.317/28.12.2021, privind Legea bugetului de stat pe anul 2022;
-prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările ulterioare;
-prevederile Legii finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând:

-prevederile H.C.L. Roseți nr.11 din 9.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Roseți pe anul 2022;
-raportul de specialitate înregistrat cu nr. 4281/15.04.2022 întocmit de către inspector cheltuieli din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseți, compartiment Resurse Umane-Buget Local,
Impozite și Taxe Locale prin care solicită rectificarea bugetului local cu sumele primite pentru plata
ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie,
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.c), coroborat cu alin.(4) lit.a), art. 196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI emite următoarea dispoziţie:
Art.1.- Bugetul local al comunei Roseți pe anul 2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Roseți nr.11 din 9.03.2022, se rectifică după cum urmează:
-se majorează veniturile secțiunii de funcționare a bugetului local sursa A- 420234- subvenții
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
cu suma de 24332 ron,
-se majorează cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetului local sursa A-68021501- asistență
socială, ajutor social cu suma de 24332 ron.
Art.2.- Doamna Apostol Georgeta, inspector cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul financiarcontabil, la compartimentul Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Roseți, se obligă să efectueze înregistrările prevăzute în prezenta
dispoziție în evidenţele contabile urmând ca la prima şedinţă ordinară de lucru a autorităţii deliberative să
propună validarea prezentelor modificări aduse bugetului local.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Călărași, persoanei menţionate la art. 2 şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afișare precum şi prin publicarea pe pagina de internet, la adresa
www.comunaroseti.ro.
PRIMAR,
Nicolae RÂJNOVEANU

Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Lavinia TĂNASE
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Emisă la Roseți
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