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D I S P O Z I Ţ I E  

pentru transferul unor sume în interiorul aceluiaşi capitol bugetar 

 

 Având în vedere: 

 - referatul întocmit de compartimentul Finanţe - contabilitate din cadrul aparatului de 

specilitate al primarului comunei Griviţa, prin care se solicită rectificarea bugetului local prin 

transferul unor sume în interiorul aceluiaşi capitol bugetar; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 4/20.02.2020 pentru aprobarea bugetului local pe 

anul 2020 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Griviţa; 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Primarul comunei Griviţa emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 1. - Se aprobă transferul sumei de 17.880 lei, din capitolul 68.02.05.02 ”Asistenţă 

socială în caz de boli şi invaliditate”, de la articolul bugetar 10.01.01. “Salarii de bază” la articolul 

bugetar 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar”. 

 Art. 2. - Se aprobă transferul sumei de 2.323 lei, din capitolul 68.02.05.02 ”Asistenţă socială 

în caz de boli şi invaliditate”, de la articolul bugetar 10.03.07. “Contribuții asiguratorii pentru 

muncă” la articolul bugetar 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar”. 

 Art. 3. - Se aprobă transferul sumei de 265 lei, din capitolul 68.02.06.02 ”Asistență social 

pentru familie și copii”, de la articolul bugetar 57.02.01. “Ajutoare sociale în numerar” la 

subcapitolul 68.02.05.02 ”Asistenţă socială în caz de boli şi invaliditate”, la articolul bugetar 

57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar”. 

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 

compartimentul finanţe – contabilitate. 

 Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Griviţa. 

  

 

     Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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