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                                                                                                            CUI-4784210 
                                              D I S P O Z I Ţ I E 
 
                                                          
        privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a sursei  E                                   
din excedentul bugetului local al sursei E  
 
            Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/2020 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020. 
           Ţinând cont de  raportul  Biroului-financiar contabil  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Ceica ;precum și de prevederile legii 
nr.273/2006 ,legea finanțelor publice locale  
          În temeiul dispoziţiilor art.155,,alin.1,lita),art.156,alin.1,,art.196,alin.1,lit.b) , 
din OUG nr.57/2019 –Codul administrativ, 
 
            Primarul comunei Ceica, 
                           

 
D I S P U N E : 

 
            Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului ,secţiunii de funcţionare 
,sursa E în sumă de 3062,55 lei din excedentul bugetului local al  sursei E la 
31.12.2020. 
         
           Art.2 .Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
însărcinează primarul şi Biroul financiar contabil. 
                
              Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
                       -Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor 
                       -Administraţia Finanţelor Publice Oradea 
                       -contabilitatea Primăriei comunei Ceica 
                       -dosar 
                                                                          
                                                                                 Viza pentru legalitat e      
                        Primar                                                   Secretar general  
               Șovre Ana Livia                                       Dorel Octavian Goldea  
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                                       RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 
 
        privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului din surse proprii al 
unităţii administrativ-teritoriale a deficitului secţiunii de funcţionare sursa E 
 
            Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/2020 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020. 
           Ţinând cont de  raportul  Biroului-financiar contabil  din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Ceica ;precum și de prevederile legii 
nr.274/2006 ,legea finanțelor publice locale  
          În temeiul dispoziţiilor art.155,,alin.1,lita),art.156,alin.1,,art.196,alin.1,lit.b) , 
din OUG nr.57/2019 –Codul administrativ, 
 
       Propun emiterea unei dispoziții cu privire la   acoperirea definitivă din 
excedentul bugetului din surse proprii al unităţii administrativ-teritoriale a 
deficitului secţiunii de funcţionare sursa E pe anul 2020. 
 
 
                             
 
                 consilier  superior 
        în cadrul Biroului financiar -contabil  
 
                                  Pop Florentina Delia 
 
 


