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DISPOZITIA NR. 1 / 10.01.2020  

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare, la 

sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentele bugetare rezultate in anii anteriori  

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere: 

-Referatul nr. 8627/10.01.2020, intocmit de referent grad profesional asistent din cadrul 

Compartimentului Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, d-na. Calin Livia Ioana, Privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare, la sfarsitul 

exercitiului bugetar al anului 2019 din excedentele bugetare rezultate in anii anteriori;  

-Legea 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-Prevederile art.58, alin. (1), lit. „c” si alin. (14), din Legea 273/2006 privind   finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

Prevederile punctului 5.17.3, alin. (1), lit. „b” si alin. (1) alin. (2) din O.M.F.P. nr. 3751/2019, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019;  

-Prevederile H.C.L. nr. 31/23.04.2019, privind aprobarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al 

comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, a Listei anuale de investitii publice pentru anul 2019 si Programul 

anual de investitii publice 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislative, pentru elaborarea actelor normative , 

republicata;  

-Prevederile art. 155, al. (1), lit. ,,c”, coroborat cu alin.(4), lit. ,,b” din O.U.G. 57/2019 privind , cu Codul 

Administrativ, 

 

 In temeiul art. 196, alin (1), lit. „b” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, emite 

urmatoarea  

DISPOZITIE 

 



                 Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de functionare, 

sursa A a bugetului local in suma de 72.636,33 lei, inregistrat la sfarsitul exercitiului bugetar al 

anului 2019, din excedentul bugetar rezultat la Sectiunea de functionare, sursa A, din anii 

anteriori.  

 

                Art. 2. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare, 

Sursa A a bugetului local, in suma de 3.222.167,88 lei, inregistrat la sfarsitul exercitiului bugetar 

al anului 2019, din excedentul bugetar rezultat la Sectiunea de dezvoltare, sursa A, din anii 

anteriori. 

 
Art. 3. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare, Sursa E a bugetului local, 

in suma de 180.000 lei, inregistrat la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019, din excedentul bugetar 

rezultat la Sectiunea de dezvoltare, sursa E, din anii anteriori.  

 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestata conform Legii 554/2004, Legea contenciosului 

administrativ.  

 

  Art. 5. Secretarul comunei   va  aduce la cunoştinţă prezenta dispoziţie Compartimentului 

Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale, persoanelor interesate, pentru aducerea la indeplinire si 

Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu, pentru controlul de legalitate al actelor. 

 

 

 

     PRIMAR,  

     GHIDANAC MARIN                SECRETAR GENERAL U.A.T. ,  
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