
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.2914/24.06.2020 privind necesitatea aprob<rii vir <rii de credite 
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 

dispoziții. 
 
Art.3 Prevederile prezentei dipoziții vor fi aduse la cunoștinț< public<, prin afișare si 

se va comunica instituțiilor abilitate. 
   

PRIMAR 
        IOSIF VIOREL  
                                                                              CONTRASEMNEAZ; 
            SECRETAR GENERAL 
        NICA MIRELA 
SABARENI  24.06.2020  
Nr. 65 
 
 
 

Capitol -subcapitol Titlul Influente trim II +/- 

51.01.03 - Autoritati executive   
 20.01.08 + 4 
 20.19  - 1 
 20.06.01  - 3 
68.02.05.02  
Asistenta sociala in caz de invaliditate 

  

 57.02.01 + 2 
68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul  
asistentei  sociale 

  

 57.02.01 - 2 
70.02.06 
Iluminat public si electrificari rurale 

  

 20.01.03 +13 
 20.01.09 - 13 
TOTAL      0 



 
 
         ROMANIA 
 JUDETUL GIURGIU 
COMUNA SABARENI 
NR.2914/24.06.2020 
 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 
 Avind in vedere art.49 alin.5 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de 
credite in cadrul aceluias capitol in trimestrele 1 si 2, motiv pentru care propun ca Bugetul de 
venituri si cheltuieli sa se modifice dupa cum urmeaza: 
 

 
VIRARI DE CREDITE 

 

 
 
  Pentru cele de mai sus va rog sa dispuneti modificarea bugetului de venituri si  
cheltuieli pentru a putea fi depus in timp util la ATCP Giurgiu. 
 
 
 
                                                                  Contabil, 
     Gheorghe Cristina 
     
          
 
 
 

Capitol -subcapitol Titlul Influente trim II +/- 

51.01.03 - Autoritati executive   
 20.01.08 + 4 
 20.19  - 1 
 20.06.01  - 3 
68.02.05.02  
Asistenta sociala in caz de invaliditate 

  

 57.02.01 + 2 
68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul  
asistentei  sociale 

  

 57.02.01 - 2 
70.02.06 
Iluminat public si electrificari rurale 

  

 20.01.03 +13 
 20.01.09 - 13 
TOTAL      0 


