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DISPOZIŢIA Nr. 98 
din  07. 12. 2022 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 
 
       Având în vedere prevederile art.16,alin.(1) ,lit.(c) și art.36,alin.(1)și (2) din prevederile Legii 500/2002, 
privind Finanțele publice precum și art.26,alin.(7),lit.(a) și (b), art.82  din Legea 273/2006, privind Finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ,  
         Analizând Adresa nr. BHG_STZ_15581/06.12.2022 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Bihor, 
       Văzând raportul compartimentului de specialitate,   prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 
2022, 
      În conformitate cu  prevederile  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare,  art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b.  
     
Primarul comunei Roşiori 

DISPUNE 

Art. 1.  Rectificarea bugetului local  de venituri cu (+)  17,44 mii lei  si cheltuieli al Cons.Local 
Rosiori cu suma de  (+)  17,44 mii lei după cum urmează: 
        
        La partea de VENITURI SF+SD -  (+)17,44 mii lei –total buget rectificat SF+SD 15.037,62 mii lei , din 
care: 
           - indicat 11.02.02 ,,Sume def din TVA pt. fin cheltuielilor descentr,, - (+)  17,44 mii lei 
 
      La partea de CHELTUIELI – SF+SD - (+) 17,44 mii lei  -  total buget rectificat SF+SD 16.158,92  mii 
lei, din care: 
 

1. Capitolul  65.02 ,, Invatamant,, - (+) 1,44 mii lei , din care : 
  SO8 MIHAI BRAVU – (+) 1,44 mii lei  
 -          titlul 59 ,, Burse,, –  (+) 1,44 mii lei 
 

    2. Capitolul 68.02 ,,Asistenta sociala ,, (+) 16,00 mii lei , din care cu: 
- titlul 57- ajutor social – (+) 16,00 mii lei .  

   
    Art.2.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
Compartimentul financiar-contabil al primăriei și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul 
Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


