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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, din 

excedentul bugetului local şi a deficitului secțiunii de funcţionare a bugetului activităţilor autofinanţate pe 
anul 2022, din excedentul bugetului activităţilor autofinanţate 

 
Primarul comunei Cacica, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Referatul Compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe, înregistrat cu nr. 22 din 3.01.2023; 
 În conformitate cu: 
- prevederile  pct. 5.16.3 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2021, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 4.271/2022; 
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) şi alin. (14) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a) şi lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

DISPUN: 

 Art. 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, din 
excedentul bugetului local al anului precedent, în sumă de 615.050,41 lei. 

Art. 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcţionare a bugetului activităţilor 
autofinanţate pe anul 2022, din excedentul bugetului activităţilor autofinanţate al anului precedent, în sumă de 
5.829,51 lei. 
 Art. 3. Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

Art. 4.  Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Cacica şi pe pagina de internet a comunei Cacica 
www.comuna-cacica.ro.   
 
                                         Primar, 

  
                                                              Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                                             Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                   
Cacica, 3 ianuarie 2023 
Nr. 1                                                                               Vizat CFP: 
                                                                                        Consilier,  
                                                                                
 

http://www.comuna-cacica.ro/

