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DISPOZIŢIA   Nr.133•djn data de 27.12.2021

privind  suplimentarea bugetului local pe trinwstrul al IVLlea al anum 2021,
cu suiiiiia de 150,00 mii lei

Primarul comunei  Rus ,
Având în vedere :

•       referatul nr. 3746/27.12.2021 întocmit de cohtabilul comunei Rus
-      prevederileH.G. nr.1264/2021;
-      Adresa nr.  SJG-STZ-3067/21.12.2021  a A.J.F.P.  Sălaj  , înregistrată cu nr.  3745/24.12.2021;
-       prevederile Legii nr.15/202l privind bugetul de stat pe anul 2021;
-      prevederile art.50 Şi 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu

modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.155 alin. (1) 1it.(c) şi alin.(4) lit.(a) din o.U.G. nr.57/2019 privind codul

administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.
J^#  femeJ.#/ art 196 alin (1) , lit. (b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUN :

AJt 1.  Se aprobă  suplimentarea bugetului local , potrivit art.82 din Legea nr.273/2006,  pe
trimestrul al IV-lea al anului 2021, cu suma de 150,00 mii lei atât la partea de venituri cât şi la
partea de cheltuieli după cum umează:

a)   La pariea de venituri ..
-cod 11.02.06   -sume defflcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -suma de
150,00 mii lei;

b)  La partea de cheliuieli ..
•capitolul 67.02, subcapitolul 67.03.07 -cămine culturale ] investiţii i suma de 150,00 mii lei .
An2. Prezenta rectificare urmează a fi validată în prima şedinţă a Consiliului local Rus .
AJiij.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Rus si contabilul
comunei  Rus .
4ri4. Prezenta dispoziţie se publică , prin grija secretarului general al comunei , în temenele
legale, către:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Sălaj ;
-Compartiment contabilitate ;
•Se publică prin afisare si postare pe site:  iyu.H=QQmH_na" 'wţ  :
-Dosar dispozitii;
-A.J.F.P.Salaj  Şi Trezoreria Jibou.
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