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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
PRIMAR 

53. PROIECT

DISPOZIŢIE 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Gorgota,judetu/ Prahova pe anul 2021 

Primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Biroului conomic-financiar nr. 3707 /25.06.2021 prin care se
propune rectificarea bugetului local de vnituri şi cheltuieli al comunei Gorgota, judetul
Prahova pe anul 2021;
-Execuţia bugetară la data de 23.06.2021, situaţia angajamentelor legale âncheiate şi
ţinând cont de prioritatea cheltuielilor este necesar repartizarea cheltuielilor bugetului
local prin modificarea de trimestrialitate între articole din cadrul bugetului local pe anul
2021;

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) - (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 
Gorgota, judetul Prahova pe anul 2021, după cum urmează: 

- mii lei -
Termen Propunere 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Estimări 2024 
Venituri 22303,47 6199,80 6078,00 5993,80 
Cheltuieli 22303,47 6199,80 6078,00 5993,80 

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Biroul 
economic-financiar al Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicata Biroului economic-financiar, Instituţiei 
Prefectului - judeţul Prahova şi tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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Gorgota, 
Nr. 53/29.06.2021 

Întocmit/Redactat, 
Inspector Ale�i Costela
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REFERAT 

pentru cmitetrea Dispozitiei privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

al Comunei Gorgota, judetul Prahova, pe anul 2021 

A vând în vedere prevederile: 
• - prevederile art.5 alin. 2 si 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
• În temeiul prevederilor art. 196, alin. (I), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare,
• A vand in vedere Executia bugetara la data de 23.06.2021, situatia angajamentelor legale incheiate si

tinand cont de prioritatea cheltuielilor este necesar repartizarea cheltuielilor bugetului local prin
modificarea de trimestrialitate intre articole din cadrul bugetului local pe anul 2021; 

Va aduc la cunostinta ca proiectul de rectificare a Bugetului local al comunei Gorgota pe anul 
2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, luând în 
considerare necesitatea de modificare de trimestrialitate intre articole din cadrul bugetului local pe anul 
2021, în conformitate cu prevederile prevederile art.5 alin.(2)- ( 4) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

Prin rectificare, se modifică indicatorii bugetului local pe anul 2021, intre trimestre, fara influente 
in total. 

Drept urmare, propun emiterea Dispozitiei pentru rectificarea bugetului local pe anul 2021, fora 
,,,--. influenta in total, <lupa cum urmeaza: 

/ 

Extras din bugetul rectificat la 24.06.2021: 

Termen 
Venituri 
Cheltuieli 

Propuneri 2021 
22303,47 
22303,47 

Intocmit, 
Alecu Costela 

Ci1 

Estimari 2022 
6199,80 
6199,80 

-mii lei-
Estimari 2023 Estimari 2024 

6078,80 5993,80 
6078,80 5993,80 
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