ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA I. C. BRATIANU
PRIMAR

DISPOZITIA NR.

t$

privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Local al LC.Brdtianu
Pentru anul2014
chirita Viorel, primar al comunei l.c.Bratianu, Judetul Tulcea;
Avand in vedere actiunea de chemare in judecata a Consiliului Local al l.C.Bratianu
cu nr. 2164 din 02.07.2013, inaintata la Tribunalul Tulcea - sectia civila de contencios
L-oc-a!
administrativ, cu privire la indeplinirea conditiilor de dizolvare. de-drept a.Gonsiliului
Tulcea nr.3664
conform art.55, alin. (1), lit.(a), din Legea 215l2OO1si a deciziei Tribunalului
Local;
a
Consiliului
din 25.09.2013 prin care se constata dizolvarea de drept
prin
Deoarece Consiliul Local nu s-a intrunit de peste un an fiind dizolvat de drept
hotarire definitivi gi irevocabili a instanlei.
pentru
Fiind necesar, in mod imperativ, asigurarea necesarului de fonduri financiare
H^G.28412014'
organizarea alegerilor partiale decise de H.G. 28312014 si
pentru
AvAnd in vedere'prevederile H.G. 129712012 privind cheltuielile necesare
pregdtirea, organizarea gi desfdgurarea alegerilor parliale pentru autoritdlile administratiei
publice locale
ln temeiul Prevederilor art. 82, din Lgea 273|2OOG - Legea finantelor publice locale
normative
actualizatd prin Ordonanti de urgentd nr. 9t12009 - pentru modificarea unor acte
din 30 iunie 2009, Monitorul Oficial 457l2OOg, conform careia ,, sumele aprobate prin
hotdr1re a Guvernului, din fondurile de rezervd bugetard gi de intervenlie la dispozilia
prin acte
Guvernului, precum gi cu alte sume alocate de la bugetut de stat sau retrase
prin
3
dispoz&lee locale
normative
urmdnd
a
sd se valideze modificdrile respective".

n.(1),lit.(c),alin.(4),lit'(a)sialin'(6),precumsiart.

6g,'alin.(1) din Legea 215l2OO1a administratiei publice locale, republicata'

Dispun:

Art. 1. Se rectificd bugetul propriu al Comunei LC.Bratianu pe anul 2014

prin
nr'
majorarea atdt a veniturilor, cat 9i a cheltuelilor cu suma de 38,00 mii lei, conform anexei
1, ce face parte"integrantd din prezenta dispozitie.
Art. 2. Se rlctificd sectiunea de functionare a bugetului local al comunei LC.Brdtianu
pe anul 2014, conform anexei nr. 1 a, care face parte integrantd din prezenta dispozilie'
Art. 3. Se rectificd secliunea de dezvoltare a bugetului local al comunei LC.Brdtianu,
pentru anul 2014, conform anexei nr. 1b, careface parte integrantd din prezenta dispozilie.
Art" 4. Se modificd programul obiectivelor de investitii de la bugetul local pentru anul
2014, conform anexei nr.2, care face parte integrantd din prezenta dispozi{ie'

5
Art. 5. Prezenta dispozilie se va comurica la lnstitutia Prefectului, Judelului Tulcea,
Direc{ia Controlul Legalitatil Actelor - Juridic Contencios, la Direclia Generali a Finantelor
Publice Tulcea si va fi adusd la cunostinta publicd prin afisare, iar serviciul contabilitate va
duce la indeplinire prevederile sale. De asemenea aceasta dispozilie se va supune aprobdrii
legal constituit.
in prima gedin{a in care se va intruni Consiliului Local 'Zecq
ut '
o
20 '
Oispo zi\ia a fost emisi
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