ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Dorna Arini, județul
Suceava, pentru anul 2022
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Referatul nr.3881 din 23.06.2022 întocmit de Biroul buget local, resurse umane, funcţii
publice, administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură, relații publice, din cadrul
Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, prin care
se solicită rectificarea bugetului local prin dispoziţia primarului;
- prevederile art. 49, alin. (5) 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, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. „c”, art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 199 alin. (2)
din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.
D I S P U N:
Art.1 – Se aprobă virarea sumei de 10 lei de la capitolul bugetar 66.02.08- Sănătate, de la
alineatul 10.03.07 -Contribuția asiguratorie pentru muncă, la alineatul 10.01.17- Indemnizații de
hrană.
Art.2 – Modificările în bugetul local pentru anul 2022, potrivit prezentei dispoziții, sunt
supuse validării în primă ședință a Consiliului Local.
Art. 3 – Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, registru
agricol, cadastru, agricultură, relații publice, din cadrul din cadrul Aparatului propriu de
specialitate al Primarului comunei Dorna-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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