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DISPOZIŢIA 
Nr. 118 din 29 Septembrie 2022

Privind modificarea bugetului  de venituri  și  cheltuieli  pe anul  2022 al  comunei  Obrejița,
județul Vrancea. 

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
      - referatul întocmit de compartimentul Contabilitate Financiar Buget înregistrat cu nr.
4454 din 29 Septembrie 2022;

- adresa A.J.F.P.Vrancea  Nr.VN_REG-18559/01.09.2022 prin  care  se  repartizează
sume  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugata  pentru  asigurarea  finanțării cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunei Obrejița (unitatile de invatamant preuniversitar de stat);

-  adresa  A.J.F.P.Vrancea  Nr.VN_REG-20453/26.09.2022  prin  care  se  repartizează
sume defalcate  din taxa pe valoare adaugată  pentru plata  recenzorilor,  recenzorilor  șefi  și
coordonatorilor la nivelul comunei Obrejița;

În conformitate cu prevederile:  
-  art.19, alin.(2), art.49, alin.(3)-(7) și art.82, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;   
-  Legii 317/2021 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2022;
-  art.29,  art.30  din  Ordonanța  Guvernului  nr.19/2022  cu  privire  la  rectificarea

bugetului de stat pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/5
Iulie  2019  privind  Codul  Administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare, emite
următoarea,  

DISPOZIȚIE

 Art.1  Se  aprobă  modificarea  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli pe  anul  2022  al
comunei  Obrejița,  județul  Vrancea,  conform  anexei  nr.1,  care  este  parte  integrantă  din
prezenta dispoziție.

Art.2 Modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița,
județul  Vrancea,  prevăzută  la  art.1,  va  fi  înscrisă  pe  ordinea  de  zi  a  primei  ședințe  a
Consiliului Local Obrejița, în vederea validării. 

Art.3  Prezenta  dispoziție  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  comunei
Obrejița, județul Vrancea, persoanelor și instituțiilor interesate.

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                       Secretar general al comunei,
                                                                                                      Stoica Andreea Georgiana

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 118 din 29 Septembrie 2022
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Privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al comunei Obrejița, 
județul Vrancea. 

VENITURI  - SURSA A                                                           -lei-
Nr.
crt.

Denumire indicator Simbol
bugetar

Propuneri
2022

1 VENITURI TOTALE 0001 61.000

2 Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor si municipiilor, din care:

11.02.02 40.000

- Drepturile copiilor cu cerinte
edcucationale speciale integrat in

invatamantul de masa

1.000

- Burse acordate elevilor din invatamantul
de masa

39.000

3
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

bugetelor locale
11.02.06 21.000

Nr.
crt

Denumire indicator Simbol
bugetar

Propuneri
2022

CHELTUIELI  TOTALE - din care 5002 61.000
1 Autoritati executive - total, din care 51.01.03 21.000

- Bunuri si servicii, din care: 20 21.000

- Alte cheltuieli 20.30.30 21.000
2 Invatamant   - total din care; 65.04.02 40.000
a - Bunuri si servicii, din care: 57 1..000

- Ajutoare sociale in numerar (CES-uri) 57.02.01 1.000
b - Alte cheltuieli, din care: 59 39.000

- Burse scolare 59.01 39.000

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                       Secretar general al comunei,
                                                                                                      Stoica Andreea Georgiana
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