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NR. 570/31.03.2020

Dispozitie
Referitor la: aprobare virare de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 7002
„Locuinte, servicii $i dezvoltare publica" - titlul II „Bunuri si servicii", in bugetul
local pe anul 2020 pentru activitatea proprie a Directiei Administrare Patrimoniu

Avand in vedere:
- referatul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu nr.3409/30.03.2020 prin care

11111 se propune virarea de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 7002 titlul II"Bunuri si
servicii";
- prevederile art.49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare in sensul ca "Vireirile de credite bugetare in cadrul
aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluia$i capitol, care nu contravin dispozitiilor
prezentului articol, legii bugetului de stat sau Iegii de rectificare, sunt in competenta fleceirui
ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu $i bugetele institutiilor $i serviciilor publice
subordonate, $i se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor" ;
- prevederile art.IX alin.(2) din O.U.G. nr.29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-
bugetare in sensul ca „ incepeind cu data intreirii in vigoare a prezentei ordonante de urgentei, pe
perioada steirii de urgenta instituite pe teritoriul Romiiniei, prin derogare de la prevederile art. 12
alin. (1) lit. e) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicatd, cu modificarile $i
completarile ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 alin. (4) $i (8) - (11) $i art. 47' alin. (2)
din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum $i
de la prevederile art. 49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile completeirile zdterioare, se autorizeazei ordonatorii principali de credite sã efectzteze
vireiri de credite bugetare si credite de angajament neutilizate, dupei caz, astfel inceit sá asigure

• 
fondurile necesare pentru aplicarea meisurilor de combatere preveizire a reispiindirii infectarii czt
coronavirusul COVID-19, czt incadrarea in prevederile bugetare anuale aprobate";
- prevederile art. 6 alin (1), (2) din Ordonanta militara nr.4/2020 privind masuri de prevenire a
raspandirii COVID-19 in sensul ca „(1) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura
montarea de dispozitive cu sohttii dezinfectante la toate intreirile blocurilor de locuinte situate pe raza

administrativ-teritoriale ci vor dezinfecta periodic lifturile, casa sceirilor si alte spatii
commune; (2) Meisztra se aplicei incepiind cu data de 31 martie 2020."

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

Primarul Municipiului Slatina
dispune:

Art.1 Se aproba virarea de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 7002 „Locuinte,
servicii si dezvoltare publica" - titlul II „Bunuri si servicii", in bugetul local pe anul 2020
pentru activitatea proprie a Directiei Administrare Patrimoniu , dupa cum urmeaza:

- Diminuarea cu suma totala de 372.000 lei a articolului si alineatului bugetar din
cadrul titlului II "apa,canal si salubritate" cod 200104 ;



a

•

•

- Majorarea cu suma totala de 372.000 lei a articolului si alineatului bugetar din
cadrul titlului IT " alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare " cod
200130.

AI-t.2. Primarul municipiului Slatina si Directia Administrare Patrimoniu vor duce la
indeplinire prezenta dispozitie.
Art.3.Prezenta dispozitie se comunica la:

- Institutia Prefectului judetului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Directia Administrare Patrimoniu ;
- Directia Generala Economica .

MOT
Contrasemneaza,

Secretar general al municipiului Slatina
Mihai Ion IDI


