ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Compartimentul financiar contabil, impozite şi taxe

DISPOZIŢIE
Nr. 95 din 30.04.2020
privind rectificarea bugetului local al Comunei Ibăneşti pe anul 2020
Având în vedere următoarele temeiuri juridice:
• Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
• HCL nr.12/14.02.2020 privind aprobarea bugetului localal Comunei Ibănești, pe anul 2020;
• prevederile art.9 alin.(2) OUG 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscale;
• Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
• Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
•Decretul nr.240/15.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
• OUG nr.29/18.03.2020 privind instituirea unor măsuri economice și fiscal-bugetare;
• OUG 50/15.04.2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
• art.82 alin.(1) din Legea nr.272/2006 privind finanțele publice locale.
Ținând cont de prevederile art. 9 alin (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18 martie
2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare prin care ordonatorii principali de credite
sunt autorizați șă facă virări de credite care să asigure fondurile necesare pentru aplicarea
măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19.
Având în vedere extrasul emis de Trezoreria Municipiului Reghin din data de 14.04.2020
prin care s-a încasat suma de 1.500 lei de la Sindicatul din Invățământ Spiru Haret Mureș ca și
donație pentru situația de urgență; extrasul de cont din 29.04.2020, emis de Trezoreria Reghin prin
care s-a încasat suma de 6.834 lei ca și donație pentru măsuri privind combaterea COVID -19.
Luând în considerare prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în adminitraţia publică şi ale legii nr. 24/2002 privind normele de tehnică legislativă.
Luând act de:
• Decizia nr.7779/22.04.2020 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Mureș.
• Decizia nr.18.693/30.04.2020 privind aprobarea, repartizarea pe trimestre sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate conform OUG 50/2020.
• Referatul nr. 4295/30.04.2020, întocmit de compartimentul financiar contabil impozite şi taxe.
În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.c), art.155 alin.(4) lit.a) şi art.196, alin (1) lit.b),
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
PRIMARUL COMUNEI IBĂNEȘTI
emite următoarea dispoziție:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Ibăneşti pe anul 2020 conform
referatului anexat.
Art.2. Se majorează veniturile bugetului local cu suma 55.000 după cum urmează:
- 9.000 lei la articolul Donații și sponsorizări - 370100
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- 46.000 lei la articolul Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 110206.
Art.3. Se diminuează veniturile bugetului local cu suma de 30.000 lei după cum urmează:
- 2.000 lei Cote defalcate din impozitul pe venit - 040201
-28.000 lei Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit – 040204
Art.4. Se majorează cheltuielile bugetului local cu suma de 63.000 lei, după cum urmează:
- 47.000 lei la capitolul Ordine publică și siguranță națională, alte cheltuieli în domeniul
ordinii publice și siguranței naționale -203030.
- 16.000 lei la capitolul Asistență socială în caz de invaliditate la salarii de bază 100101.
Art.5. Se diminuează cheltuielile bugetului local cu suma de 38.000 lei după cum urmează:
- Capitolul Autorități executive cu suma de 22.000 lei astfel:
- 5.000 lei deplasări interne - 200601.
- 7.000 lei deplasări externe - 200602.
- 10.000 lei pregătire profesională - 201300.
- Capitolul Cămine culturale cu suma de 9.000 lei - transport 200107.
- Capitolul Servicii religioase cu suma de 7.000 lei - susținerea cultelor 591200.
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează
compartimentului financiar contabil impozite și taxe.
Art.7. Prezenta dispoziție se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, Administraţie
Finanţelor Publice Mureş, Compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe și se aduce la
cunoștiința publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe pagina de internet la adresa:
www.ibanesti.ro

PRIMAR,
Vasile-Dumitru Dan

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Codruța Alexandrina Dan
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