
 

 P R O I E C T    D E      D I S PO Z I Ț I E  
privind    rectificarea  bugetului local al comunei Bărcănești prin virare de credite de la un 

articol la altul în cadrul aceluiasi capitol, pe anul 2021 
    

 
 

                Având în vedere prevederile:  
-  art. 5, art. 19  alin. ( 2) şi art. 20 alin.1) lit.c) , art.49 alin(5) ale Legii nr. 273/2006 -privind 
finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordonanța de urgență nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata 
personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătății; 

-Ordinul nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a 
prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de 
vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății; 

-Ordinul nr. 73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și 
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătății; 

-art.88, din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

  
              Văzând : 
- Referatul de aprobare nr.  13.826  /13.05.2021  al Serviciului Financiar Contabil   prin care 
se propune  aprobarea  rectificării  bugetului local al comunei Bărcănești prin virare de 
credite de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol, bugetului instituțiilor publice și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri prorpii  , pe anul 2021 
     

  În temeiul prevederilor  art. 155, alin. (1) litera  c) , alin. (4) lit.a) şi art.196 alin.(1 ) 
lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

 
 
 

Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova emite prezenta dispoziţie . 
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A         B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M A R  
 



 
                 . 
       
 
 
         Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe titluri, 

pentru anul 2021 ,Sursa  A –Finanţare integrală de la buget , conform anexei care face 
parte integranta din prezenta dispoziție. 

  
     Art.2. Ordonatorul principal de credite și Serviciul Financiar Contabil vor duce la 
îndeplinire prezenta dispoziție, care prin grija secretarului general al  comunei Bărcăneşti va 
fi comunicată şi înaintată autorităţilor. 
 
 

 

                                                                             P R I M A R, 
                 Gheorghe DIMA  

 
 
 
 

                                                                                                                       Avizat legalitate :                
Secretar general al  comunei,  

                                                                                                                                 Nicoleta Savu 
                                                                                                                                                                                              
 
Bărcăneşti, 13.05.2021 
Nr. 105 
1 exp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   ANEXA  

                                                                                                                          la PDP nr 105 din13.05.2021  
                                                                                                                                                                                                                                                        

Bugetul  
de venituri si  cheltuieli pe  titluri ,pentru anul 2021  

SURSA A-Finantare integrala de la buget 
                                                                                   

                                                                                                                                                           Mii lei 

Nr 
crt 

Denumire indicatori Buget aprobat INITIAL influente Buget rectificat 

AN 0  

1 VENITURI TOTALE din care 
 

16.421,00 0.00 16.421,00 

2 Venituri propii 8.867,24  8.867,24 

3 I.Venituri curente din care: 14.418,00  14.418,00 

4 A.Venituri fiscale 13.013,76  13.013,76 

5 C.Venituri nefiscale 1.404,24  1.404,24 

6 II.Venituri din capital 4,00  4,00 

7 III. Operatiuni financiare    

8 IV.Subventii 1.999,00  1.999,00 

9 CHELTUIELI TOTALE din care: 
 

26.706,00  26.706,00 

10 SECTIUNEA DE 
FUNCTIONARE 

13.613,00 0,00 13.613,00 

11 Titlul I  Cheltuieli de personal 7.563,00 -953,00 6.610,00 

12 Titlul  II Bunuri si servicii 3.785,00 +953,00 4.738,00 

13 Titlul III Dobanzi 0,00  0,00 

14 Titlul VI  Transferuri intre 
Unit. adm publice 

   

15 Titlul VII  Alte transferuri    

16 Titlul VIII   Proiecte cu 
finantare FEN 

   

17 Titlul IX   Asistenta sociala 1.839,00  1.839,00 

18 Titlul X Alte cheltuieli 426,00  426,00 

19 Titlul  XVI  Rambursari credite 0,00  0,00 

20 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 13.093,00  13.093,00 

21 Titlul XII  Active nefinanciare 13.093,00  13.093,00 

22 Titlul XIX  Plati efectuate in 
anii precedenti si recuperate 
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R  E F E R A T   

aprobare emitere dispozitie privind rectificarea bugetului local ,prin virare de credite de la un 

articol la altul in cadrul aceluiasi capitol,a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri prorpii  , pe anul 2021 

    

               Având în vedere: 

- Ordonanța de urgență nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata 

personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătății; 

-Ordinul nr. 72/2021 privind stabilirea reglementărilor pentru punerea în aplicare a 

prevederilor art. 1 alin. (8) și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul 

de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății; 

-Ordinul nr. 73/83/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și 

plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea 

unor măsuri în domeniul sănătății; 

- -art.49 alin (5) din Legii nr. 273/2006 -privind finantele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; .  

― Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii 

bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal 

de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice 

subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virări 

de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, 

până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum 

şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează prevederile bugetare‖, 

pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare  in special pentru plata personalului 

implicat in procesul de vaccinare impotriva CIVID-19, este necesară rectificarea 

bugetului local al comunei Bărcăneşti , astfel:               

              

  VENITURI : 

-Bugetul la partea de venituri ramane acelasi  in suma de 16.421.000 lei din care : 

-sectiune de functionare=13.613.000 lei 

-sectiunea de dezvoltare=2.808.000 lei 
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CHELTUIELI: 

-Bugetul la partea de cheltuieli ramane acelasi  in suma de 26.706.000 lei din care : 

-sectiune de functionare=13.613.000 lei 

-sectiunea de dezvoltare=13.093.000 lei 

 In cadrul cheltuielilor de functionare ,in cadrul aceluiasi capitol bugetar se vor face 

unele virari de credite bugetare ,care nu influenteaza totalul cheltuileilor; 

- cap -66.02- ―Sanatate‖ -se  modifica intre titluri de cheltuieli , totalul capitolului 

ramand acelasi de 1.793.000 lei ,pentru plata personalului implicat in procesul de 

vaccinare impotriva CIVID-19, in  sensul ca unele contracte de prestari servicii  au fost 

incheiate cu persoane fizice altele cu unitati medico-sanitare (SRL_uri,CMI—uri  ) care 

emit facturi pentru prestarea de servicii,ceea ce a dus la imposibilitatea platii din Titlul I -

Cheltuieli de personal 

  In aceasta situatie se vor face virari de la un Titlu la altul astfel: 

 

 

                                                                                                                             -lei- 

Nr crt CAPITOL BUGETAR Denumire TITLU BUGETAR: 

 66.02-SANATATE Titlul1-CHELTUIELI 

DE PESONAL 

Titlul 2-BUNURI SI 

SERVICII 

 TOTAL =0 -943.000 +943.000 

 

  

     In această situație propunem  spre aprobare bugetul local rectificat pe anul 2021.  

                                                       

 

Sef Serviciul  financiar-contabil, 

 Steluta –Monica Gheorghe 
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