
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
Cu privire Ia aplicarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

Ioan MORARU, primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
Luând în considerare:
- Referatul întocmit de doamna Carmen IUGA având funcţia de şef birou buget local, resurse 

umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură, relaţii publice 
în cadrul Primăriei Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 1191 din data de 
20.02.2018;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată de Legea nr. 275/2008;

- prevederile Ordinului nr. 1203/2008 pentm aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

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), art. 115 alin. (1) 
lit.„a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1 -  (1) Se aprobă eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate din conturile de 
cheltuieli bugetare, conform anexei la prezenta dispoziţie.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 2 -  Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadml Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea 
acestei dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi în termen de 5 zile lucrătoare şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate în acelaşi termen.



Anexă Ia Dispoziţia Nr. 9 / 20.02.2018

Tabel privind nivelul lunar al creditelor pe capitole şi 
titluri ale clasifîcaţiei bugetare pe anul 2018

Capitol
bugetar

TITLU

10 20 50 56 57 59 55 70

51.02 131.482 21.667 833

54.02

61.02 7.850 2.650

65.02 19.833 6.167

66.02 6.378 200

67.02 6.217 3.333 667

68.02 54.010

70.02 14.727 230.467

74.02 22.500

80.02 2.500

84.02 50.343 937.701

87.02 833


