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DISPOZIȚIE  

 

Referitor la: majorarea bugetului local al comunei Săliștea, judeţul Alba, cu suma aprobată prin                     
H.G. nr. 778/2021, din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

 
 Având în vedere: 
 - prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 49, alin. 5, art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile anexei la H.G. nr. 778/2021 privind alocarea unei sume din fondul de intervenţie la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ -teritoriale 
afectate de calamităţile naturale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 155, alin. 1, lit. c, alin. 4, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 

- adresa nr. ABG_STZ – 8907 din 30.07.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 
referitoare la sumele alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2021, conform H.G. nr. 778/2021; 
 - raportul nr. 3678 din 10.08.2021 al compartimentului de specialitate, 

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
P  R  I  M  A  R  U  L 

comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 

 
 Art. 1. Cu suma aprobată prin H.G. nr. 778/2021, din fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

se majorează bugetul local al comunei Săliștea, judeţul Alba, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
             Art. 2. La prima şedinţă a Consiliului Local Săliștea se vor valida modificările menţionate la art. 1.  

Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, 
compartimentului buget-finanțe, contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Săliștea, 
A.J.F.P. Alba, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
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      ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 57 DIN 10.08.2021 

 
 
 
 

Clasificație venit Total an 
Influenţă 
(mii lei) 

Influenţă 
Trim. I 
(mii lei) 

Influenţă 
Trim. II 
(mii lei) 

Influenţă 
Trim. III 
(mii lei) 

Influenţă  
Trim. IV 
(mii lei) 

420228 Subvenții primite din 
Fondul de intervenție 

+15,00 0 0 +15,00 0 

TOTAL INFLUENŢĂ VENIT +15,00 0 0 +15,00 0 

 
 

Clasificație cheltuială Total an 
Influenţă 
(mii lei) 

Influenţă 
Trim. I 

(mii lei) 

Influenţă 
Trim. II 
(mii lei) 

Influenţă 
Trim. III 
(mii lei) 

Influenţă 
Trim. IV 
(mii lei) 

8402 – 2002 +15,00 0 0 +15,00 0 

TOTAL INFLUENŢĂ 
CHELTUIELI 

+15,00 0 0 +15,00 0 
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