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DISPOZITIE 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul 

Buzău, pe anul 2021 
 

Primarul Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, 

     Având în vedere:  

o Prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău 

nr.91.313/11.10.2021; 
o Referatul nr.2.819/12.10.2021 a contabilului Primăriei comunei 

Bozioru; 
o Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 

publică; 
     În temeiul art.196  alin.(19 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind   Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, emit următoarea,  

DISPOZITIE: 

 
        Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Bozioru pe anul 2021, 
conform Anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 

Art.2. Modificările făcute în bugetul local al comunei Bozioru pe anul 
2021 potrivit prezentei dispoziţii, sunt supuse validării Consiliului local 
Bozioru la prima şedinţă.; 

    Art.3. Contabilul primăriei Bozioru va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii. 

Art.4. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile 
de la data comunicării la organul emitent. 

  Art.5. Secretarul general al  Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va 
comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate. 

 
Nr.136/13.10.2021                                

Bozioru 
PRIMAR,                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                         

 GRIGORE Valentin     Secretar general comună, 

     OPREA Mirela 
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Nr. 2.819/12.10.2021                                                                                                                           

                 APROB:                                                                                                                       

PRIMAR 

                         

                                                                           …………………… 
 

REFERAT 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul 

Buzău, pe anul 2021 
 

Ţinând cont de prevederile:  
o Prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău 

nr.91.313/11.10.2021; 
 

      În temeiul art.196  alin.(19 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind   Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
      Ţinând cont de prevederile art.52 alin.(1) din Legea  nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
,,Cu sumele aprobate prin  hotărâre a Guvernului, din fondul de rezervă 
bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume 
alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative, potrivit legii, 
urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze 
modificările respective”, drept pentru care, 

PROPUN: 

 Aprobarea prezentului referat pentru emiterea unei dispoziţii cu privire 
la rectificarea bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe 
anul 2021. 
 

Contabil, 

CHIRCU Ortensiu 

 

     ……………………….. 
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