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               DISPOZITIE 

     privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de  dezvoltare din  excedentul 

bugetului local pe  anul  2021 

 

              Având în vedere: 

 

           -   referatul compartimentului de specialitate  nr. 111  din 05.01.2022; 

           -    nota de fundamentare nr. 110 din 05.01.2022  a biroului financiar-contabil; 

           - prevederile Legii nr. 317 / 2021- Legea bugetului  de stat pe anul 2022;  

           - prevederile art. 58 alin (14) si ale art. 82 ale Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

            - prevederile cap.V art.5.16.3. alin. (1) litera  (b) si alin. (2) ale  Ordinului 

1536/15.12.2021 al Ministerului Finanțelor Publice pentru  aprobarea Normelor 

metodologice de închiderea  exercițiului bugetar al  anului 2021; 

în temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. „c” combinat cu alin (4) lit. „a” și ale 

art. 196 alin. (1) lit. „b” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

  PRIMARUL COMUNEI FRĂTĂUŢII NOI emite următoarea dispoziţie: 

       Art.1.- . Se aprobă acoperirea definitivă a  deficitului sectiunii de  dezvoltare al comunei 

Fratautii Noi, Judetul Suceava,  pentru exercițiul bugetar  al   anului  2021, cu  suma   de 

1.596.647,59  lei  din  excedentul bugetului local pe anul 2021.                                                                                                           

       Art.2.- Primarul comunei prin Biroul financiar contabil al primăriei va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii și o va comunica la  A.J.F.P. Suceava 

       Art.3.- Modificările în bugetul local pe anul 2021, potrivit prezentei dispoziţii, sunt 

supuse validării Consiliului Local la prima şedinţă . 

       Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în  termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Suceava şi biroului financiar 

contabil al primăriei. 

 

PRIMARUL COMUNEI FRĂTĂUŢII NOI, 

OLARI George 
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