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Dispozitia  nr.    128    /_01.09.2022     
privind  aprobarea  virarilor de credite  bugetare, 

in  cadrul  aceluiasi capitol bugetar  in trim III 2022 si  

 din trim  IV   in trim III  2022 

 

              Primarul comunei  Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ;               

              Avand  in vedere  Referatul  Compartimentului de  specialitate din  cadrul  aparatului  

de specialitate al Primarului  comunei Teliucu Inferior , inregistrat sub nr  3170 / 01.09.2022 prin 

care se propune aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, in  

trim III  2022 si  din trim  IV in trim III  2022 ;              

             In  baza  prevederilor  art. 49 alin. 5, 6 din Legea  nr. 273 / 29.06.2006  privind Finantele  

publice  locale, cu modificarile  si completarile ulterioare, precum si ale Legii  nr. 52  / 2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica ;  

            In temeiul  dispozitiilor  art. 155  alin 1 ,lit “c”, alin 4 lit ”a” si “b” , art 196 alin 1 lit “b” art 

197 alin 1  din OUG 57 / 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 

D I S P U N E : 

 

              Art. 1 – Aproba   virarea  de credite  bugetare  din trim IV  2022  in trim III 2022 ,   la partea  

de  venituri  ,  indicator  30.02  , conform  anexa  care face parte integranta din prezenta . 

              Art. 2 – Aproba   virarea  de credite  bugetare  din trim IV  2022  in trim III 2022 ,   la partea  

de  venituri  ,  indicator  37.02  , conform  anexa  care face parte integranta din prezenta . 

              Art. 3 – Aproba   virarea  de credite  bugetare  pe trim III  2022,  la partea  de  cheltuieli, in 

cadrul  Cap. 51.02 Autoritati publice , conform  anexa  care face parte integranta din prezenta . 

              Art. 4 – Aproba   virarea  de credite  bugetare din trim IV in trim III 2022,  la partea  de  

cheltuieli, in cadrul  Cap. 51.02 Autoritati publice , conform  anexa  care face parte integranta din 

prezenta . 

              Art. 5 – Aproba   virarea  de credite  bugetare  pe trim III 2022,  la partea  de  cheltuieli, in 

cadrul  Cap.84.02 Transporturi  , conform  anexa  care face parte integranta din prezenta .                                    

              Art. 6 – Dispozitia poate fi  contestată în temeiul condiţiilor prevederilor Legii nr.  273 / 

2006  privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

                 Art. 7 – Prezenta  dispozitie  se comunica  Institutiei   Prefectului  judetul  Hunedoara ,  

primarului, secretarului,  compartimentului de specialitate si se  aduce  la cunostinta  publica prin  

afisare in locuri publice precum şi pe pagina de internet http://comuna-teliucu-inferior.ro/ .      

          Teliucu Inferior,  la   01.09.2022 

 

                                PRIMAR,     

                                                                                                             CONTRASEMNEAZA 

              Pupeza  Daniel  Gheorghe  Sorin                                      SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                            Matei  Sebastian  Teodor 

http://comuna-teliucu-inferior.ro/


                                           


