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NR. 1977/24.12.2021
Dispozitie
Referitor la : rectificare buget local prin alocare si inscriere sume defalcate din taxa pe
valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate U.A.T.M. Slatina din
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului

Avand in vedere:
- Referatul de specialitate al Directiei Generale Economice nr. 107882/24.12.2021;
- Fisa de Trezorerie emisa de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt nr.
OT136443/22.122021 ;
- Prevederile HG nr. 1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ
teritoriale;
- Prevederile art.22 alin.(l), art. 50 alin.2) lit.(b) si art.82 din Legea nr.273/2006-privind
finanjele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.155 alin (1) lit.c), alin (4) lit.a) coroborat cu art.196 alin.(l)
lit.b) din Ordonanja de urgenja nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Primarul Municipiului Slatina
dispune:
Art.l. Se aproba rectificarea bugetului local prin alocare si inscriere sume defalcate din taxa pe
valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate U.A.T.M. Slatina, cu influente
asupra prevederilor bugetare aprobate pentru venituri, in conditiile respectarii echilibrului
bugetar, dupa cum urmeaza :
• la capitolul de venituri 11.02 “Sume defalcate din TV A”, indicator 110206
“Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, se majoreaza
prevederile bugetare cu suma de 3.000 mii lei, conform Fisei de Trezorerie
emisa de A.J.F.P.Olt;
• la capitolul de venituri 42.02 “Subventii de la bugetul de stat”, indicator
420241 “Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii”, se
diminueaza prevederile bugetare cu suma de 3.000 mii lei, urmare
nerealizarilor evidentiate in contul de executie bugetara.
Art.2. Prezenta va fi validata prin H.C.L. in prima sedinta a Consiliu Local al Municipiului
Slatina.
Art.3. Primarul municipiului Slatina si Directia Generala Economica vor duce la Indeplinire
prezenta dispozitie.
Art.4. Prezenta dispozitie se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei
municipiului Slatina si se comunica la:
- Institutia Prefectului judejului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcjia Generala Economica.

