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H O  T A R A R EA nr. 75 din 22.11.2022 
privind rectificarea bugetului local al comunei Calafindeşti, judetul Suceava pe anul 2022 

 
 

            Consiliul local al comunei Calafindesti, judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare  al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava, nr. 6956 din 
15.11.2022 insotit de : 

- referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  
inregistrat cu  nr.6957 din 15.11.2022 ; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  cu  nr. 6958 din 
15.11.2022; 
- rapoartul  de avizare ale comisiei de specialitate   inregistrat sub nr.  6960 din 15.11.2022  ; 
- adresa nr. SVG_STZ/2009/09.11.2022,înregistrată în instituţia noastră sub nr. 6862 din 
10.11.2022 ; 
- adresa Şcolii gimnaziale Calafindeşti având nr. 466 din 07.11.2022 înregistrată în intituţia 
nostră sub nr. 6671 din 07.11.2022; 
-adresa nr. SVG?STY/1960 /03.11.2022 înregistrată în instituţia nostră sub nr. 6626 din 
03.11.2022; 
Tinand cont de: 
- prevederile  art.19 alin (2), art.49 alin.(6), (7), (9)  din  Legea  nr. 273/2006   privind  finantele   

publice locale ,  cu  modificarile  şi completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
În temeiul art. 129 alin.2.lit(b),alin 4 lit(a) , art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul administrative. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1 Se aproba  rectificarea bugetului local al comunei Calafindesti, pe anul 2022, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 
Art.2. Se aproba Lista de investitii modificata, pe anul 2022, conform Anexei nr. 2 care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intermediul secretarului comunei Calafindesti, in 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Calafindesti, Institutiei Prefectului – judetul Suceava , 
Compartimentului financiar contabil, achizitii publice, executari silite din cadrul primariei comunei 
Calafindesti, va fi afisata si publicata pe pagina web a comunei Calafindesti.  
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