
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

                                                                        
HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe - Catalin Coman, înregistrată la nr. 

29322 din 23.12.2019 ;  

- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr.  29324/23.12.2019; 

- 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.19 alin. (2), art 36 alin. (2), art 48 si 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 971 din 20.12.2019 

      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 completările ulterioare;      

    

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr. 1. 

Art.2: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare de la bugetul local, 

conform Anexei nr. 2. 

Art.3 : Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul local 

pe anul 2019, conform Anexei nr. 3. 

Art.4: Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 97.375 lei pentru 

obiectivul de investitii Modernizare Arhitecturala  a obiectivului "Piata Civica - Nada Florilor". 

  Art.5: Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

  Art.6: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Consilier local, ing. Gheorghe Arteni 
                                                                                                                 
                                                                                                              
            CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                 jr. Mihaela Busuioc    
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