
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E  
Cu privire ia rectificarea bugetului local al comunei Dorna Arini, judeţul

Suceava, pentru anul 2016

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
Referatul nr.7114 din 06.12.2016 întocmit de Biroul buget local, resurse 

umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, din cadrul Aparatului propriu de 
specialitate al Primarului comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, prin care se 
solicită rectificarea bugetului local prin dispoziţia primarului;

Adresa nr. SVG/STZ nr.1945 din 29.11.2016 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Suceava;

- prevederile art. 49, alin. (5) şi alin.(6), art.82 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau 
incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările 
si completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c”, alin. (4) lit.”a”, art. 68 alin. 
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „a” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

D I S P U N :

Art.l -  Se majorează veniturile bugetului local al comunei Dorna Arini cu 
suma de 68.000 lei, de la 3.509.524 lei la 3.577.524 lei, conform anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.2 - Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Dorna Arini 
cu suma de 68.000 lei, de la 5.149.833 lei, la 5.217.833 lei, conform anexei la 
prezenta hotărâre.

Art.3 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 -  Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare 

patrimoniu, din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei 
Doma-Arini, judeţul Suceava va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii, iar secretarul comunei va aduce această dispoziţie la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.
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