ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÂNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIȚIE
Privind aprobarea ÎNCHIDERII DEFICITULUI BUGETAR pentru anul 2019
a secțiunii de dezvoltare
Petru LUNGU-BORDEA, PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), precum și art. 138 alin. (4) și (5) din
Constituția României, republicată;
art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările
și completările ulterioare;
art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
art. 154, art. 155 alin. (1) lit. c) și alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr.57/2019
– Cod Administrativ;
art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c), art. 82 și art. 58 alin. (1) și alin. 14 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 ;
pct. 5.17.2 și pct. 5.17.3 din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3751/2019,
referatul cu nr. 138 din 08.01.2020, al compartimentului Financiar-Contabil, impozite și taxe locale;
în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr.57/2019 –
Cod Administrativ;
Ținând seama de rezultatele operațiunilor de încheiere a execuției bugetului local pe anul 2019,
comunicate de Trezoreria Piatra Neamț, județul Neamț, în condițiile pct. 5.19 din Normele metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.
3751/2019,

DISPUN :
Art. 1. - Se aprobă ÎNCHIDEREA DEFICITULUI BUGETAR pentru anul 2019 a secțiunii de
dezvoltare, în sumă de 464.415,93 lei.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează compartimentul Financiar-Contabil,
impozite și taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pângărați, jud. Neamț
Art.3 – Secretarul general al comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Instituţiei
Prefectului judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor autorităţi şi instituţii
publice interesate.
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel ANTONIU

