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   H O T Ă R Â R E A nr.2 din 31.01.2022 

privind  validarea  Dispozitiei primarului nr. 145 din 22.12.2021 privind rectificarea Bugetului 
local pe luna  decembrie, anul 2021 

 
   Consiliul local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava ; 
   Având în vedere : 
 -  proiectul de hotarare   al Primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava inregistrata 
sub nbr. 491/21.01.2021; 
 - referatul  de aprobare  al  d-lui Frincu Adrian – primarul comunei Calafindeşti 
înregistrată sub nr.492 din 21.01.2022 ; 
 -   raportul compartimentului de specialitate financiar- contabil  inregistrat sub nr. 493 din 
21.01.2022; 
            - raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat al  
comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert, inregistrat sub 
nr. 494 din   21.01.2022 ; raportul  comisiei juridice nr. 2  inregistrat sub nr. 495/21.01.2022 ; 
 -prevederile Dispozitiei primarului comunei Calafindesti nr. 145/22.12.2021 ; 
  In conformitate cu  prevederile art. 19 alin. (2), art.20 alin.(1) lit.(c) si art. 82 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele  publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare,  
              În temeiul art.129 alin.2.lit(b),alin 4 lit(a), art 136 alin.( 8) si art.139 alin.(1) alin. (3) lit. 
(a) si art 196 alin.1 lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti adopta prezenta HOTARARE: 
 

                   Art.1. Se  aproba  validarea Dispozitiei Primarului nr. 145/ 22.12.2021, care face 
parte  integranta din prezenta hotarare.       
                   Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  se încredinţează primarul 
comunei Calafindeşti si functionarul  cu atributii contabile din aparatul de specialitate al 
primarului . 
          Art.3. Secretarul general al comunei Calafindesti va  comunica  prezenta hotarare : 
Primarului comunei  Calafindesti, Institutiei Prefectului- judetul Suceava,Compartimentului 
financiar contabil achizitii publice executari silite, in termenele prevazute de legislatia in vigoare 
, si, se aduce la cunostinta publica prin afisare si pe pagina de internet a primariei Calafindesti. 

          Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează: 
                                                                                                             Secretar general, 
            Cioban Vasile                         
                                                                                                        Cucu Ana Florentina 
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