
 
 
 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.1  
    din  8 ianuarie 2020  
___________________________________________________________________________ 
Privind : aprobarea  acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 
deficitului secţiunii de dezvoltare al anului 2019 ,sursa de finanţare A, în suma 
de 10.546,64 lei. 
___________________________________________________________________________ 
  
  Vlad Mihăiţă   -  primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.430/2016 a Judecătoriei Tg., Bujor , judeţul Galaţi ;  
  
 Având în vedere  referatul d-nei Dimofte Ana Maria inspector asistent  în cadrul  
compartimentului financiar contabil impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca , înregistrat la  nr.43 din 7 ianuarie 2020.    ;   

Având în vedere Legea bugetului de stat nr.50/2019  pentru  anul 2019 ; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.17 din 18.04.2019 privind adoptarea 
bugetului pe anul 2019. 
 Avand in vedere prevederile O.M.F.P nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019. 

Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;   

 
   Emite următoarea :  D I S P O Z I Ţ I E  : 
  
 
 Art.1. Se   aprobă acoperirea  definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 
secţiunii de dezvoltare al anului 2019 ,sursa de finanţare A, in suma de 10.546,64  lei. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează  
conducătorul compartimentului financiar contabil impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
specialitate . 
 Art.3  Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor interesate   .  
 
 
                                          P R I M A R ,  
                                             Vlad Mihăiţă 
   
                   CONTRASEMNEAZĂ,  
                                   Secretar,  Marin Angelică 

 R O M Â N I A 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA                   Înregistrat la nr.43 din 07.01.2020  

Compartimentul:  
FINANCIAR CONTABIL  
IMPOZITE ŞI TAXE .  
 
 
     R E F E R A T 
  
 
 Subsemnata Dimofte Ana- Maria  – conducătorul compartimentului 
financiar contabil impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cuca, avand in vedere solicitarea initiatorului privind 
aprobarea  acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 
sectiunii de dezvoltare al anului 2019 ,sursa de finantare A, in suma de 
10.546,64 lei. 

Având în vedere Legea bugetului de stat nr.50/2019  pentru  anul 2019 ; 
 Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.17 din 18.04.2019 privind 
adoptarea bugetului pe anul 2019. 
 Avand in vedere prevederile O.M.F.P nr.3751/2019 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2019. 

Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;       
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ;   

  
 Faţă de acestea solicitam să emiteţi  Dispozitia pentru acoprirea deficitului 
din seciunea de dezvoltare. 
 
     Insp. princ., 
                                                      Dimofte Ana Maria  
 
 
 
            
   
 
 
 
 
     


