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PRIMARUL COMUNEI V ALEA CHIOARULUI 

DISPOZITIA NR.106/2020 
DIN 24.06.2020 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Valea Chioarului pe anul 
2020 

Primarul comunei Valea Chioarului, judetul Maramures. 
Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
Constitutia Romaniei , art. 120, 121 �i art. 138 alin.(4) �i (5) ; 
Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr.3332 din 24.06.2020. 
Adresa nr. MMG- STZ - 2136 din 22.06.2020 �i Decizia nr. 8 din 22.06.2020 a 

Administratiei judeteana a Finantelor Publice Maramure�; 
Legea nr. 287 /2009 - art. 7 alin.(2) privind Codul Civil cu modificarile �i 

completarile ulterioare; 
Legea nr. 273/2006 - art. 19 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.(c),art. 49 alin.(5) �i (7) 

art. 50 alin.(1) �i alin.(2) lit.(b) ,privind finantele publice locale, cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 

Legea nr.5/2020 , a bugetului de stat pe anul 2020; 
Hotararea Consiliului local al Comunei Valea Chioarului nr. 4/2020 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Valea Chioarului pe anul 2020; 
Legea nr. 544/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare ulterioare. 
In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) ,lit. (c), alin. (4) lit. (a) , art.196 alin.(1) 

lit. (b), art. 197 alin.(1) �i alin.(4), art. 199 alin.( l )  �i (2), art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, modificata. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURE� 
emite prezenta DISPOZITIE: 

Art. I . Se rectificii bugetul local al comunei Valea Chioarului pe anul 2020 la 
partea de venituri, , prin majorarea trim.II �i diminuarea corespunzatoare a trim.III, 
conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2.Se rectifica bugetul local al comunei Valea Chioarului pe anul 2020 la 
partea de cheltuieli , prin majorarea trim.II �i diminuarea corespunzatoare a trim.III, 
conform anexei nr. 2 , care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.3. Veniturile �i cheltuielile totale ale bugetul local al comunei Valea 
Chioarului nu se modifica . 

Art.4. Prezenta Dispozitie se comunica la : 
► Institutia Prefectului - judetul Maramures;
► Agentia Judeteana a Finantelor Publice Maramure�;
► Secretarului comunei Valea Chioarului;
► Contabilitatii din cad de specialitate a Primariei; 
► Afi�are.
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NTRASEMNEAZA 
GE�L AL COMUNEI 










































