ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
PRIMAR

l:)

DISPOZITIA NR. 2..
privind aprobarea bugetului local de venituri �i cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Medgidia, pe anul
2020
Primarul municipiul�i Medgidia, Valentin Vrabie, in calitate de ordonator principal de credite, �i a
initiativei exprimate in referatul de aprobare nr. 5299/26.02.2020 in calitatea sa de initiator, avand in vedere:

� referatul numarul 5200/26.02.2020 aparµnand Directiei Economice din cadrul aparatului de specialiate al
primarului privind aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Medgidia, pe anul
2020, intocmit in scopul asumarii celor declarate; referatul de specialitate al Politiei Locale a Medgidia nr.
273/26.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli al Politiei locale a municipiului Medgidia,
Judet Constanta, pe anul 2020;
- HCL nr. 3/2011 privind mfiintarea Politiei Locale a municipiului Medgidia; HCL nr. 17/18.02.2020 privind
- aprobarea bugetului local de venituri �i cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020 ;
-Legea 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; prevederile art. 121 alin.(1) �i alin.(2) , art. 138
alin.(4) �i alin.(5) din Constitutia Romaniei revizuita; art. 9 din Carta Europeana a autonomiei locale, la 15
octombrie adoptata la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea 199/1997; art. 7 alin.(2) din Codul Civil;
- art. 19 alin.(2), art. 20 alin.(1) lite �i art. 82 alin.(1) �i (2) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice
locale, cu modificarile �i completarile ulterioare;
- prevederile art.39 din Legea 155/2010(r) a politiei locale cu modificarile �i completarile ulterioare;
Luand act de
HCL nr. l 7/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri �i cheltuieli al Municipiului Medgidia
pentru anul 2020 ;
in temeiul art. 75 alin.(1) Jit.b, art. 84, art. 87 alin.(l), (2)�i (3), coroborat cu art. 88 �i art. 105 alin.(1),
art. 154 �i art. 155 (1) lit. a �i c, �i art. 196 alin.(1) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
DISPUNE:
Art. 1 Aprobarea bugetului local de venituri �i cheltuieli al Politiei locale a municipiului Medgidia pentru

anul financiar 2020, in valoare totala de 7.625.000 lei, conform Anexa nr. 1- Bugetul institutiilor publice �i
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 -Buget centralizat detaliat la venituri pe
- capitole �i subcapitole �i la cheltuieli pe capitole, titluri �i articole de cheltuieli �i subcapitole, bugetul de
functionare, bugetul de dezvoltare, lista de investitii, ce fac parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 2. Prezenta dispozitie, urmeaza sa se valideze 1n �edinta a autoritatii deliberative cu respectarea
legislatiei financiare in vigoare.
Art. 3. Prezenta dispozitie pentru a fi pusa in aplicare / a produce efecte se va obtine avizul administratiei
judetene a finantelor publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor
Publice Galati Activitatea de Trezorerie �i Contabilitate Publica Constanta.
Art. _4 Primarul Municipiului Medgidia prin Directia economica din carul aparatului de specialitate �i Politia
locala a municipiului Medgidia prin Director executiv - ordonator tertiar de credite vor asigura executarea prezentei
dispozitii •
Art.. 5 Secretarul general al municipiului Medgidia comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului Judetului
Constanta in conformitate cu art. 197 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ,
primarului municipiului Medgidia, Directiei economice �i Politiei locale a municipiului Medgidia m vederea ducerii
la indeplinire.
Medgidia, 26 februarie 2020
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