
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

 
HOTĂRÂRE 

privind alocarea sumei de 30.000 lei 
       pentru finantarea unor cheltuieli de capital în anul 2021 

  
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului Primar, Gheorghe-Cătălin Coman, nr. 7177 din 
25.03.2021; 

- raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 7179/25.03.2021; 
        -  referatul administratorului public înregistrat sub nr. 7104 din 24.03.2021; 
         -  avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe  
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea 
lucrarilor publice, protectia mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;      

În baza prevederilor art. 41 alin. 1, art. 46  şi art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ a”, art. 136, alin. 10 si  art. 
139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

     HOTĂRĂŞTE    
 

Art.1: Se aprobă alocarea din excedentul anilor precedenti a sumei de 30.000 lei 
pentru obiectivul de investitii: 

- Reabilitare termica  Scoala Gimnaziala Alexandru I. Cuza – Corp A, 
suma de 30.000 lei, de pe capitolul 65.02.04.01  Invatamant secundar inferior; 

           Art.2: Obiectivul mentionat la art.1. va fi cuprins in sectiunea de dezvoltare a 
Bugetului Local pe anul 2021 si in Programul de investitii pentru anul 2021. 

  Art.3: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Consilier local,  ed. Maria Dulgheriu    
 
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                             
                                                                                       SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                    jr. Mihaela Busuioc    
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