
ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 

PRIMARIA COMUNEI SABARENI 
DISPOZITIE 

privind aprobarea vir<rii de credite bugetare ale  Bugetului local de venituri si cheltuieli  al 
Comunei Sabareni, Judetul Giurgiu 

 
   PRIMARUL COMUNEI SABARENI, JUDETUL GIURGIU 
 
Având în vedere: 
-  Referatul contabil nr. 1770/14.04.2020, privind necesitatea aprob<rii vir <rii de credite 
bugetare; 
- Prevederile art. IX  alin. (2)  din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 29/2020 
privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare; 
- Prevederile art.49 alin.(5), din Legea nr.273/2006 a finantelor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- În temeiul art. 155, art. 196, alin.(1), lit. „b”ădin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 
 

DISPUNE 
 

Art.1 Se aproba virarea de credite bugetare ale Bugetului local de venituri si 
cheltuieli al Comunei Sabareni, Judetul Giurgiu, dupa cum urmeaza: 

 
          -mii lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.2 Compartimentul Financiar Contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispozi郡ii. 
 
Art.3 Prevederile prezentei dipozi郡ii vor fi aduse la cuno群tin郡< public<, prin afi群are si 

se va comunica institu郡iilor abilitate. 
   
 
 
               PRIMAR 
             Viorel Iosif                                                 CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                 SECRETAR GENERAL 
                                                                                         Nica Mirela 
 
S;B;RENIă14.04.2020 
NR. 50 
 
 
 

Capitol -subcapitol Titlul Influente 
trim II +/- 

Influente 
trim III +/- 

68.02.50.50 – Alte cheltuieli în 
domeniulăasisten郡eiăsociale 

 
57.02.01 

 
    + 20 

 
  - 20 

51.02.01.03 - Autoritati executive  
20.13 

 
    - 20 

 
  + 20 

TOTAL          0        0  



             Se aproba,  
         Primar   
         Iosif Viorel 
ROMANIA 
JUDETUL GIURGIU 
COMUNA SABARENI 
NR. 1770/14.04.2020 

R E F E R A T  
 

          Având în vedere art. IX alin. 2 din  Ordonan郡aădeăUrgen郡<ănr.ă29/2020ăprivindăuneleă

m<suriă economiceă şiă fiscal-bugetare: (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prin 

derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 

nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 

alin. (4), art. 47 alin. (4) şi (8) - (11) şi art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 

49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de 

credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să asigure 

fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii 

infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale 

aprobate.”ă propună ă aprobareaă vir<riiă deă credite, astfelă bugetulă deă venituriă 群iă cheltuieliă vaă

suferiăurm<toareleămodific<ri:     - MII LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

軍inândă contă deă celeă men郡ionateă 群iă avândă înă vedereă necesitateaă deă aă viraă crediteă

bugetareădeălaăunăcapitolălaăaltulăpentruăasigurareaăfondurilorănecesareăînăaplicareaăm<suriloră

deă combatereă 群iă prevenireă aă r<spândiriiă COVID,ă ă prezentulă referată 群iă dispozi郡iaă privind 

aprobareaă vir<riiă deă crediteă bugetareă aă bugetuluiă locală deă venituriă 群iă cheltuieliă alăComuneiă

S<bareniăurmeaz<ăaăseăprezentaăînăprimaă群edin郡<ăaăConsiliuluiăLocală. 

 
CONTABIL 

GHEORGHE CRISTINA 
 
 
 
 

Capitol -subcapitol Titlul Influente 
trim II +/- 

Influente 
trim III +/- 

68.02.50.50 – Alte 
cheltuieli în 
domeniulăasisten郡eiă
sociale 

 
57.02.01 

 
+ 20 

 
- 20 

51.02.01.03 - 
Autoritati executive 

20.13 - 20 + 20 

TOTAL  0 0  


