
ROMANIA 
JUD�TUL CONSTANT A 
MUNICIPIUL MEDGIDIA 

PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 334 

,,�' 

' 
privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri �i cheltuieli al municipiului Medgidia, 

pentru anul 2020 

Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, in calitate de ordonator principal de 
credite, �i a initiativei exprimate in referatul de a pro bare nr. 8327 /03.04.2020 in calitatea sa de 
initiator, avand in vedere: 

- nota de fundamentare 8319/03.04.2020 apartinand Directiei Economice �i intocmita de �ef
serviciu Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind aprobarea 
rectificarii bugetului local de venituri §i cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2020, intocmit 
i'n scopul asumar-ii celor declarate; 

-Legea 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; prevederile art. 121 alin.(l) §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.(l) lit.c §i art. 82 alin.(1) §i (2) din Legea nr. 273/2006 a finantelor
publice locale, cu modificarile �i completarile ulterioare; 

- OUG 29/2020 publicata in M.O. nr. 230/21.03.2020;
. Luand act de HCL nr. 17 /18.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri �i cheltuieli al 

Municipiului Medgidia pentru anul 2020 �i HCL 29/31 martie 2020 privind aprobarea rectificarii 
bugetului local de venituri �i cheltuieli al municipiului Medgidia pentru anul 2020 ; 

in temeiul art. 75 alin.(1) lit.b, art. 84, art. 87 alin.(1), (2)�i (3), coroborat cu art. 105 
alin.(1), art. 154 �i art. 155 (1) lit. a �i c, alin.(4) lit. a �i b, �i art. 196 alin.(1) lit.b din Ordonanfa de 
Urgenfa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

DISPUNE: 
Art. 1. Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri �i cheltuieli al municipiului Medgidia 

pentru anul financiar 2020, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art. 2. Prezenta dispozitie, urmeaza sa se valideze in prima �edin¢ a autoritatii deliberative . 
Art. 3. Primarul Municipiului Medgidia prin Directia economica din cadrul aparatului de specialitate 

vor �sigura executarea prezentei dispozifii • 
Art.4 Secretarul general al municipiului Medgidia comunica prezenta dispozitie prin intermediul 

compartimentului RCLMPA in conformitate cu art. 197 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 5 iulie 
2019 privind Codul administrativ : Institutiei Prefectului Judetului Constanta, Primarului municipiului 
Medgidia, Directiei economice in vederea ducerii la indeplinire. 

Medgidia, 03 aprilie 2020 

Contrasemneaza .,...,,,..,u legalita 
Secretar general al icipiului Me 

Jr. Nes 1 Geafar 


































































































































