
PRIMĂRIA BRANIȘTEA 
COMUNA BRANISTEA 
JUDEȚUL MEHEDINȚI  
 
 

DISPOZIȚIA nr. 127 
 

Privind devansarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al Comunei 
Branistea   

 

 Primarul Comunei Branistea, judetul Mehedinti, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Branistea nr. 2861/26.08.2021  privind rectificarea 

bugetului Comunei Branistea pe anul 2021 prin devansare din trim IV in trm III; 

- Raportul de specialitate al  compartimentului financiar contabil nr.   2862/26.08.2021; 

- Adresa nr MH_TRZ 5722/25.08.2021 de la Ministrerul Finantelor Publice privind modificarea 

repartizarii pe trimestre a ,,Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor”; 

- Prevederile legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;. 

- In temeiul art. 196, aln 1, lit. B din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

PRIMARUL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚUL MEHEDINȚI 
DISPUN: 

 
Art.1  Se aproba  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 prin devansarea pe 

trimestre  dupa cum urmeaza: 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Trimestrul III 
 (mii lei) 

Trimestrul IV 
(mii lei) 

 TOTAL DEVANSARE IN PARTEA DE VENITURI 
(11.02.02) 

+ 60,00 - 60,00 

 TOTAL DEVANSARE IN PARTEA DE CHELTUIELI (CAP 
68.02) 

+ 60,00 - 60,00 

 10.01.01 + 10,00 - 10,00 
 57.02.01 + 50,00 - 50,00 

Art.2  Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate  al primarului Comunei 
Branistea, va duce la indeplinire prezenta dispozitie. 

Art.3  Prezenta dispozitie va fi comunicata de Secretarul Comunei Branistea, Institutiei Prefectului – 
judetul Mehedinti si va fi publicata pe pagina de internet www.clbranistea.ro 

Emisa azi 26.08.2021, in Branistea. 

                                     PRIMAR  Contrasemneaza, 
                                    Marin Ion                                                                                   Secretar, 
                                                                                                                               Blagniceanu Ionut 
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 Referat de aprobare 

privind  devansarea pe trimestre a bugetului propriu al Comunei Branistea pe anul 2021 
 

 

Urmare adresei nr. MH_TRZ 5.722/25.08.2021 de la A.J.F.P Mehedinti privind modificarea repartizarii pe 
trimestre a ,, ,,Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor (11.02.02) se rectificara bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Branistea pe anul 2021 prin devansarea 
sumei de 60 mii lei din trimestrul IV in trimestrul III astfel: 

• La partea de venituri: indicator 11.02.02 ,,Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor: 

- Trm III:  + 60,00 mii  lei 
- Trm IV:  - 60,00 mii lei 

 
• La partea de cheltuieli: capitolul 68.02 
- Trm III :  + 60,00 mii lei;  
- Aln 10.01.01:,,salarii de baza asistenti personali”                     + 10,00 mii lei 

                   Aln 57.02.01: indemnizatii handicap                         + 50,00 mii lei  
- Trm IV:   -60,00 mii lei: 
-  Aln 10.01.01 ,,salarii de baza asistenti personali”: - 10,00 mii lei  

                                   Aln 57.02.01 ,,indemnizatii handicap “ :                  - 50,00 mii lei  

                                             
 

 

Primar  

I. Marin 

 

 

 

 



 

Nr   2862/26.08.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
Privind  devansarea pe trimestre din trimestrul IV in trimestrul III  

 
 
 
  

Urmare adresei nr. MH_TRZ 5.722/25.08.2021 de la A.J.F.P Mehedinti privind modificarea repartizarii pe 
trimestre a ,, ,,Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor (11.02.02) se rectificara bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Branistea pe anul 2021 prin devansarea 
sumei de 60 mii lei din trimestrul IV in trimestrul III astfel: 

• La partea de venituri: indicator 11.02.02 ,,Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor: 

- Trm III:  +60,00 mii  lei 
- Trm IV:  - 60,00 mii lei 

 
• La partea de cheltuieli: capitolul 68.02  
- Trm III :  + 60,00 mii lei;  
-                    Aln 10.01.01:,,salarii de baza asistenti personali”  + 10,00 mii lei 

                   Aln 57.02.01: indemnizatii handicap                         + 50,00 mii lei  
- Trm IV:   -60,00 mii lei: 
-  Aln 10.01.01 ,,salarii de baza asistenti personali”:  - 10,00 mii lei  

                                   Aln 57.02.01 ,,indemnizatii handicap “:                    - 50,00 mii lei  

                                             
 
 

 

  Compartiment financiar – contabil , 
                                                                                                     Firut Florina Elena 
 
 
 
 

 


