
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.73 
            Privitor la: - rectificarea bugetului local al comunei Șirineasa, județul Vâlcea 
penttru anul 2022; 
 
           Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
           Ţinând seama de referatul nr.2197 din 19.04.2022, întocmit de compartimetul 
contabilitate, prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei Șirineasa, 
județul Vâlcea penttru anul 2022; 
           Văzând Scrisoarea de solicitare informații suplimentare nr.44317/PB/18.04.2022 
din 16.02.2022, în vederea finalizării verificării Dosarului Cererii de Plată nr.1 din 
13.04.2022, în termen de de 2 zile lucrătoare de la data prezentei scrisori; 
           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, după cum urmează: 

a). La venituri: - se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 338,00 mii lei la 
titlul 480101 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) – Sume pimite in contul 
platilor efectuate in anul curent , concomitent cu diminuarea prevederilor bugetare la 
titlul 480201 Fondul Social European(FSE) – Sume primite in contul platilor efectuate in 
anul current cu suma de 338,00 mii; 

b). La cheltuieli: - se majoreaza corespunzator  prevederile bugetare cu suma de 
349,00 mii lei la capitolul 650401 Invatamant Secundar Inferior, din care la titlul 580102 
Programe din Fondul European de Dezvoltare(FEDR) – Finantare externa 
nerambursabila cu suma de 338,00 mii lei si la titlul 580103 Cheltuieli neeligibile(FEDR) 
cu suma de 11,00 mii lei, concomitent cu diminuarea prevederilor bugetare la acelasi 
capitol 650401 Invatamant secundar inferior cu suma de 349,00 mii lei, din care la titlul 
580202 Finantarea externa nerambursabila(FSE) cu suma de 338,00 mii lei si la titlul 
580203 Cheltuieli neeligibile(FSE) cu suma de 11,00 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, buget-
finanțe, impozite și taxe locale, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
dispoziţii. 
            Art.4- Dispoziţia se comunică: 
                         -  primarului comunei; 
                         -  compartimentului contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe locale; 
                         -  A.J.F.P.Vâlcea; 
                         -  Instituţiei Prefectului, Judeţul Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

 

ȘIRINEASA, 19 aprilie 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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