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                                                            DISPOZIȚIA   NR.   181 / 13.09.2022         
 privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pecineaga 

pentru  anul  2022 
 
                     Având în vedere :  
- referatul  nr. 6615/12.09.2021 întocmit de doamna Anton Elena, inspector superior la compartimentul 
financiar – contabil  prin care solicită rectificarea bugetului local pentru anul 2022 al Comunei 
Pecineaga cu suma de 91.830 lei  ; 
- Decizia nr. 5/08.09.2022 a Direcției  Generale Regionale a Finanțelor Publice – Galați – 
Administratia  Județeană a Finanțelor Publice Constanța  înregistrată la Primăria Pecineaga cu nr. 
6614/12.09.2022  cu privire la alocarea sumei de 91.830 mii lei de la bugetul de stat conform OMF 
2047/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 32 alin.(3)-(18) din O.G. nr. 19/2022 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ; 

În baza prevederilor : 
- art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Legea  nr. 317/ 2021  a bugetului de stat pe anul 2022 ;   
- O.G. nr. 19/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

- OMF 2047/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 32 alin.(3)-(18) din O.G. nr. 19/2022 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ; 

- art. 155 alin. (1) litera c) și alin. (4) litera e)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
         In temeiul art. 196  alin. (1) litera (b) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

STAN  NICULAE ,  Primarul  Comunei Pecineaga ,  Județul Constanța  
 

DISPUNE: 
Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului  local de venituri si cheltuieli   pe anul 2022 al Comunei 
Pecineaga  cu suma de 91.830 lei , care va fi repartizată la capitolul 70.50.00.20.30.30 – cheltuieli 
materiale servicii de dezvoltare, pentru achitarea  plăților restante aferente colectării și transportului 
gunoiului menajer, conform anexei nr. 1 . 
Art.2. -  Rectificarea bugetului aprobata prin prezenta dispozitie  va fi validata in Consiliul  Local 
Pecineaga, în prima ședință . 
Art.3 -  Cu ducerea la indeplinire se însarcinează compartimentul financiar – contabil si primarul 
comunei. 
Art.4. -  Prezenta dispoziţie se comunică  primarului comunei Pecineaga, compartimentului financiar – 
contabil, DGFP Constanța, Instituţiei Prefectului- Judeţul Constanta și la cunoștință publică prin 
afișare.    
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