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Dispozitie 
Referitor la: aprobare virare de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 5102 

„Autoritati publice si actiuni externe" - titlul II „Bunuri si servicii", in bugetul local pe 
anul 2022 pentru activitatea proprie aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Slatina 

Avand in vedere: 
- referatul Directiei Generale Economice nr.126262/23.11.2022 prin care se propune virarea de 
credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 5102 titlul II"Bunuri si servicii"; 
- prevederile art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile 
si completarile ulterioare in sensul ca "Virările de credite bugetare in cadrul aceluiaşi capitol bugetar, 
inclusiv 'intre programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului 
de stat sau legii de rectificare, sunt in competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul 
propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua inainte de angajarea 
cheltuiel ilor" ; 

in temeiul cu prevederilor art.155 alin (1) lit.c), alin (4) lit.a) coroborat cu art.196 
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Primarul Municipiului Slatina 
dispune : 

Art.1 Se aproba virarea de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 5102 „Autoritati publice 
si actiuni externe" - titlul II „Bunuri si servicii", in bugetul local pe anul 2022. pentru activitatea 
proprie aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina, dupa cum urmeaza: 

1) Diminuarea cu suma totala de 27.000 lei a urmatoarelor articole si alineate bugetare din 
cadrul titlului II"Bunuri si servicii" : 
- "alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare" cod indicator 200130 cu 

suma de 17.000 lei; 
- "reparatii curente "cod indicator 2002 cu suma de 10.000 lei; 

2) Majorarea cu suma totala de 27.000 lei a alineatului bugetar din cadrul titlului 
II"Bunuri si servicii" - " alte obiecte de inventar " cod 200530 

Art.2. Primarul municipiului Slatina si Direcţia Generala Economica vor duce la indeplinire 
prezenta dispozitie. 
Art.3. Prezenta hotărare se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei 
municipiului Slatina si se comunică la: 

- Institutia Prefectului judeţului Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Administratorul public; 
- Direcţia Generala Economica ; 
- s 1 ie1i, Financiar-contabilitate. 

Contrasemneaza, 
Constantin St t Secretar general al njunif1ui Slatina 
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