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D I S P O Z I Ţ I A NR.  20 
 

Cu privire la : utilizarea sumelor din excedentul bugetului local 
existent la data de 31.12.2020, în sumă de 
14.652,81 lei, aferent sursei E. 

 
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul nr. 15/04.01.2021 întocmit de către 

compartimentul financiar-contabil privind utilizarea sumelor din excedentul 
bugetului local existent la data de 31.12.2020, în sumă de 14.652,81 lei, 
aferent sursei E, deficit care se face în baza dipoziției ordonatorului principal de 
credite până la data de 10 ianuarie 2020, pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă întâlnite în anul financiar 2021; 

În conformitate cu art. 5.17.3.alin.(1),lit.b,alin.(2) din OMFP nr. 3155/2020 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului 
bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare și art. 58 alin. 
1 lit. c), alin 14 din L. 273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. c) și e), alin. (4) lit. a și art. 196 
alin. (1) lit. b, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificăriel și completările ulterioare, emit următoarea: 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumelor din excedentul bugetului local 
existent la data de 31.12.2020, în sumă de 14.652,81 lei, aferent sursei E, 
pentru acoperirea golurilor temporare de casă întâlnite în anul financiar 2021.   

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuterniceşte 
compartimentul financiar-contabil. 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, compartimentului 
financiar-contabil, membrilor Consiliului local al comunei Roşiile și va fi adusă 
la cunoștință publică prin  intermediul secretarului general UAT Roșiile. 

 
Roşiile, 08.01.2021 

               PRIMAR,                           Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                    Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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