
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
Cu privire la 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.7543 din 27.12.2016 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;

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

-Hotărârea de Guvern nr.975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele 
unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii;

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
52.000 lei, de la 4.515.250 lei la 4.567.250 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 - Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Dorna Arini cu suma de
52.000 lei, de la 6.155.559 lei, la 6.207.559 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


