
R O M Â N I A  
JUDEȚUL  BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

P R I M A R  
 
 

D I S P O Z I Ț I E  
privind aprobarea virării de credite bugetare  

 
 
 Primarul comunei Gioseni, județul Bacău, 
 Având în vedere : 

- referatul Biroului Contabilitate înregistrat sub nr.CO 299/04.08.2020 privind necesitatea 
și cadrul legal pentru virarea creditelor bugetare între alineate ale capitolului 68 Asigurări si 
asistență social; 

-  H.C.L. nr. 6/13.02.2020, privind aprobarea  bugetului local al comunei Gioseni pentru 
anul 2020, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art.49 alin.(5), (6) si (7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificările și completările; ale Legii nr.50/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu 
modificările și completările ulterioare ; ale   O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și 
fiscal-bugetare. 
 În temeiul dispozițiilor art.155 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a), precum și ale  
art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
 

D I S P U N : 
 
 Art.1. Se aproba virarea de credite între aliniate ale capitolelor de cheltuieli din  bugetului local pe 

anul 2020 după cum urmează: 

 

NR. 

Denumire indicator Cod 

Trim. Trim. Trim. Trim. 

CRT. 
I II III IV 

I Cheltuieli:           

1 
Asigurari si asistenta sociala, din 
care 

68         

  Salarii de bază 10.01.01 0 0 -2000 0 

  Contributia asiguratorie de munca 10.03.07 0 0 +2000 0 

 
Art.2.  Biroului contabilitate, achiziții, administrativ va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziții. 

 Art.3.    Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului-Județul Bacău, Biroului precizat 

la art.2 și va fi adusă la cunoștință publică, prin afișarea pe site-ul instituției. 

 

 
PRIMAR,                                                                  Aviz pentru  legalitate, 
TAMAȘ BERNADIN                                                 Secretar general comună, 

                                                                                       Cristina Sandu  
 

 
 
 
 
   
 Proiect de dispoziție 

Nr._ 
din 04.08.2020 
Red.BCE/2ex 

 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT COMUNA GIOSENI 

Compartiment Contabilitate 

Nr. CO 299/04.08.2020 

          Se  aprobă, 

          Primar 

Bernadin Tamaș  

 

 

 

 

REFERAT   

 

 

  Subsemnata Buculei Cristina Elena – consilier superior cu atribuții de contabil în 

cadrul Compartimentului Contabilitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, 

județul Bacău, 

  Având în vedere : 

- existenta la plata a contributiei asiguratorie de munca aferenta salariilor asistentilor 

personali la capitolul 68 Asigurari si asistenta sociala;  

- existența prevederilor bugetare  excedentare în bugetul comunei, dar cuprinse la alte 

aliniate bugetare 

- prevederile H.C.L Gioseni nr. 6/13.02.2020, privind aprobarea bugetului local al comunei 

Gioseni pentru anul 2020; 

- prevederile art.49 alin.(5), (6) si (7) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale; 

- prevederile Legii nr.50/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 

- prevederile O.U.G nr.57/2020 privind Codul administrativ 

 

propun emiterea unei dispoziții privind aprobarea virării de credite conform proiectului de 

dispoziție anexat și tabelului :  

 

NR 
Denumire indicator Cod 

Trim. Trim. Trim. Trim. 

CRT 
I II III IV 

I Cheltuieli:           

1 
Asigurari si asistenta sociala, 

din care 
68         

  Salarii de baza 10.01.01 0 0 -2000 0 

  
Contributia asiguratorie de 

munca 
10.03.07 0 0 +2000 0 

 

 
Birou Contabilitate, 

 

Buculei Cristina Elena 

 

 


