
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A nr.111 
            Privitor la: - rectificarea bugetului local al comunei Șirineasa, județul Vâlcea 
pentru anul 2022; 
 
           Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
           Ţinând seama de referatul nr.4637 din 14.09.2022, întocmit de compartimetul 
contabilitate, prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea penttru anul 2022; 
           În conformitate cu  prevederile  art.82 alin.1, din Legea nr.273/2006, privind 
finanțele publice locele, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Legea 
nr.317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022; 

        În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare;  
           Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

          Art.1- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Șirineasa, județul Vâlcea 
penttru anul 2022, astfel: 

A. La venituri: - se majoreaza prevederile bugetare la titlul 11.02.02 Sume 
defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor , municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti cu 
suma de 2,00 mii lei reprezentand contravaloarea sumelor primite pentru 
drepturile copiilor cu CES in trimestrul al treilea al anului 2022 

B.  La cheltuieli: - se majorează și se reaseaza  prevederile bugetare in cadrul 
capitolelor si titlurilor de cheltuieli, dupa cum urmeaza : 

a) se reaseaza prevederile bugetare la capitolul 51.02 Autoritati executive la 
titlul 20 Bunuri si servicii, dupa cum urmeaza : - la alineatul 20.01.04 
Apa, canal si salubritate se majoreaza prevederile bugetare in trimestrul al 
treilea al anului 2022  cu suma de 10,00 mii lei concomitent cu diminuarea 
prevederilor bugetare la alineatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare cu suma de 5,00 mii lei si la alineatul 20.30.30 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 5,00 mii  

b) se majoreaza prevederile bugetare la capitolul 65 Invatamant, subcapitolul 
65.04.01 Invatamant secundar inferior, titlul 57.02 Ajutoare sociale, 
alineatul 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar cu suma de 2,00 mii lei   

-//- 



Art.2 – Modificările efectuate în bugetul local al comunei Șirineasa, județul 
Vâlcea, prevătute în articolul precedent se vor valida în prima ședință ordinară a 
Consiliului Local al comunei Șirineasa, județul Vâlcea. 

Art.3 – Primarul comunei prin intermediul compartimentului contabilitate, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii. 
            Art.4- Dispoziţia se comunică: 
                         -  primarului comunei; 
                         -  compartimentului contabilitate; 
                         -  A.J.F.P.Vâlcea; 
                         -  Instituţiei Prefectului, Judeţul Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

ȘIRINEASA, 14 septembrie 2022   

                                                                                                                                                          

                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,            
Primar,                                                                       Secretar general al comunei, 

 
  Ion STREINU                                                                   jurist Paul GH.POPESCU 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 

 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 4; 
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