
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
P R I M A R 

D I S P O Z I T I E
privind  modificarea  in cadrul aceluiasi capitol bugetar  a  repartizarii  pe trimestre  a 

bugetului  activitatilor  autofinantate  

Primarul  comunei Milosesti ,judetul Ialomita 
     Avand in vedere :

- referatul  inspectorului contabil  Draghici Geta ,nr. 1026 / 08.05.2013 ;
                       -     prevederile  Hotararii Consiliului local Milosesti  nr. 11/ 02.04.2013  privind  
aprobarea  bugetului  local  pentru  anul  2013 ;
                       -     prevederile  art. 49 , alin. (5) din Legea  nr. 273 / 2006   privind  finantele  publice 
locale ,cu  modificarile si completarile ulterioare ;
                       -     prevederile art. 63 – (4) , lit. “a”  din Legea nr.  215/ 2001 privind  administratia 
publica locala ,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  ;
    In temeiul art. 63  alin. (1) , lit. c),   alin. (4)  , lit. a , art. 68 -(1), art.115,alin.(1),lit.a) din Legea  
nr.  215/2001  privind  administratia publica locala ,  republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare  

                                                   D I S P U N E:

        Art.1.  Se modifica  repartizarea  pe trimestre  a bugetului  activitatilor  autofinantate , in cadrul 
aceluiasi capitol bugetar  ,  astfel :

La partea de venituri :
Se suplimenteaza  capitolul  43.10.09 pe trim. I cu suma de 3 000 lei  si pe trim. IV cu suma de  

2 000 lei ;
Se diminueaza capitolul 43.10.09 pe trim. II cu suma de  3 000 lei  si pe trim . III cu suma de    

2 000 lei . 
La partea de cheltuieli :
Se  suplimenteaza  capitolul 671010 ( cheltuieli de personal ) pe trim. IV cu suma de1 000  lei ;
Se  diminueaza  capitolul 671010 ( cheltuieli de personal ) pe trim. III cu suma de  1 000 lei ;
Se suplimenteaza  capitolul 671020 ( cheltuieli cu bunuri si servicii ) pe trim .I cu suma de       3 

000  lei si pe trim.IV cu suma de 1 000 lei ;
Se diminueaza capitolul 671020 ( cheltuieli cu bunuri si servicii ) pe trim. II cu suma de 3 000  

lei  si pe trim . III cu suma de  1 000 lei . 
Dupa modificarea  repartizarii pe trimestre in cadrul aceluiasi capitol  bugetar ,bugetul  

activitatilor  autofinantate  pe anul 2013 va avea la partea de venituri  39 000 lei, iar la partea de 
cheltuieli   39  000  lei , conform anexei , care face parte integranta din  prezenta dispozitie .     
 Art.2.  Inspectorul  contabil Draghici Geta  va aduce la indeplinire  prevederile prezentei 
dispozitii .

PRIMAR,                                                                    Avizat pentru  legalitate ,
Jr. Chitoiu Nelu                                                        Secretar  comună  Jipa Eugenia

Nr.  153
Emisa la Milosesti 
Astazi   10.05.  2013


