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P R I M A R 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 1 din 04.01.2022 
privind acoperirea definitiva a deficitului  sectiunii de dezvoltare din excedentul 

 bugetului local pe anul 2021 
 
 

 
 Adrian FRINCU, primarul comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

            - referatul de specialitate intocmit de compartimentul financiar - contabil, înregistrat sub nr. 32 
din 04.01.2022 ; 

In conformitate cu prevederile cap. V,pct. 5.16.3 alin. (1) ,lit.(b) si alin. (2) si ale cap. X,pct. 
10.6.3 , lit. (b) din Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finantelorpublice nr. 1536/15.12.2021; 

In baza art. 58 alin. (14) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 155, alin.  (1), litera (c) alin. (4) lit.  (a) si art. 196 alin.(1) lit.(b)  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, 

 
DISPUN: 

 
 Art. 1. In conformitate cu prevederile cap. V, pct. 5.16.3 alin. (1) ,lit.(b) din   Ordinul Ministrului  
Finantelor Publice nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2021, se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare 
sursa A, in suma de 781.488,81 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2021; 
 Art.   2. In conformitate cu prevederile cap. X,pct. 10.6.3 , lit. (b) din Ordinul Ministrului  
Finantelor Publice nr. 1536/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2021, se aproba acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare 
sursa E, in suma de 17.880 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2021 

Art. 3. Primarul comunei si Compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire  
prevederile prezentei dispozitii; 

Art. 4.   Dispozitia poate fi atacata la Tribunalul Suceava Sectia Civila de Contencios 
Administrativ, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
   Art. 5. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Suceava si 
Administratiei Judetene a Finantelot Publice – Trezoreria Siret. 

 
 
 

P R I M A R  
FRINCU Adrian 

                            
                                                        

                                                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                      Secretarul general delegat,  
 
Calafindeşti,                                                                                                                     CUCU Ana Florentina 
Nr.1 
04.01.2022 
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