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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.145 din 19.10.2020 

privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri şi cheltuieli,  
pentru trimestrul IV al anului 2020 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
 Bugetul local pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr.5/19.02.2020; 
 referatul înregistrat la nr.6085/19.10.2020; 

Ţinând cont de prevederile: 
- art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală; 
-art.14 din  ORDINUL nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

- Art.2 alin.1 pct.47, art.5 alin.3, art.19 alin.2, art.20 alin.1 lit.c, art.49 alin.5 și 
art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare și având la bază Extrasul de Cont din data de 28.09.2020 
eliberat de Trezoreria Mun.Câmpulung Moldovenesc; 

În temeiul art.8, art.155 alin.1 lit.c și alin.4 lit.a şi art.196 alin.1 lit.b din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
      D I S P U N :  
 

Art.1.Se aprobă suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru 
trimestrul IV al anului 2020, cf. anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 

Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul contabilitate, precum și prin 
validarea acesteia în prima ședință a Consiliului Local Izvoarele Sucevei. 

Art.3.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, ce 
poate fi atacată în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului 
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administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea 
Monitorul Oficial Local, la adresa: www.primariaizvoarelesucevei.ro. 

 
 
 

                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 
           Secretarul general al UAT, 
 
Mihail MECHNO                  Cătălina  JURAVLE 
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