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D I S P O Z I Ţ I A nr. 97 din 11.07.2022 
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

 
 

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

            - referatul  nr. 4276 din 11.07.2022 ; 
            - Adresa nr. SVG_STZ/1193/07.07.2022 prin care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, 
ne comunică suplimentarea sumelor defaclate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate destinate 
finanţării burselor şcolare acordate elevilor potrivit prevederilor art. 82 şi 105 din Lege Educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
 Vazand prevederile: 
                 - art. 19 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit. c) si art. 82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele 
Publicelocale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        - Legii bugetului de stat nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 

- HCL nr. 15/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe  anul 2021; 
- art.  88 din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 155, alin.  (1), litera (c) combinat  cu lin. (4) lit.(a)  si art. 196 alin.(1) lit.(b) şi 
art. 197 alin (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completarile ulterioare, 

DISPUN: 
 
 Art. 1.  Rectificarea bugetului local al Comunei Calafindesti, judetul Suceava pentru asigurarea finanţării 
burselor şcolare acordate elevilor: 

(1) Veniturile secţiunii de funcţionare pentru trimestrul IV se diminuează cu suma de 15.000 lei: 
         Capitolul 11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 15.000 lei. 
(2) Cheltuielile cu bursele elevilor Scolii Gimnaziale Calafindeşti pe trimestru IV se diminuează dupa 

cum urmează: 
Capitolul 65.04.01 – Învăţământul secundar inferioar, alin . 59.01.00 cu suma de 15.000. 

(3) Veniturile secţiunii de funcţionare pentru trimestrul III se majorează cu suma de 15.000 lei; 
 Capitolul 11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 15.000 lei. 

(4) Cheltuielile cu bursele elevilor Scolii Gimnaziale Calafindeşti pe trimestru III se majorează după 
cum urmează: 
Capitolul 65.04.01 – Învăţământul secundar inferioar, alin . 59.01.00 cu suma de 15.000. 
  

Art. 2.  Compartimentul financiar contabil al primariei Comunei Calafindesti va duce la indeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii si o va comunica Administratiei judetene a finantelor publice Suceava; 

Art. 3.   Modificarile  in bugetul local pe anul 2022 potrivit prezentei dispozitii sunt supuse validarii 
Consiliului Local la prima sedinta. 
   Art.3. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Suceava și  Compartimentului 
financiar contabil al primariei. 
 
P R I M A R  
FRINCU Adrian 

                                                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                              
                                                                                                                                       Secretarul general  

                                                                              Viza CFP                                         CUCU Ana Florentina 

Ciobanu Mirela Carmen 
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