
          R O M Â N I A  
                JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI         
                     F Ă L T I C E N I 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2006  

 
 Consiliul local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  

- expunerea de motive a d-lui primar, ing. Vasile Tofan, înregistrată la nr. 22686 / 
04.12.2006; 

- adresa nr. 11771 / 24.11.2006 a Consiliului Judeţean Suceava; 
În temeiul prevederilor art. 15, alin. (2)  şi art. 37 din O.U.G. nr. 45/2003 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza: 
- prevederilor O.U.G. nr. 89 / 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2006; 
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (4), lit. „a” şi ale art. 46, alin. (2), lit. „a” din 

Legea 215 / 2001 a administraţiei publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art. 1. – Se  aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, 
după cum urmează:  
           - lei -  

Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma cu care se 
majorează/ 
diminuează 
prevederile 

iniţiale 
VENITURI – TOTAL - + 2.005.360
Capitolul  
Sume defalcate din T.V.A. 
din care:  
Subcapitolul: 
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
Subcapitolul: 
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

 
11.02 
 
11.02.02 
 
 
 
11.02.06 
 

+ 2.149.753

+ 1.860.360

+ 289.393
 

Capitolul  
Impozite şi taxe pe proprietate  
din care:  
Subcapitolul: 
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 
activitatea notarială şi alte taxe de timbru  

07.02 
 
 
07.02.03 

- 15.000

- 15.000

Capitolul  
Venituri din proprietate 
din care:  
Subcapitolul: 
Venituri din concesiuni şi închirieri   

30.02 
 
 
 
30.02.05 

- 100.000

- 100.000



Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma cu care se 
majorează/ 
diminuează 
prevederile 

iniţiale 
Capitolul  
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 
din care:  
Subcapitolul: 
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi   

33.02 
 
 
 
33.02.50 

- 20.000

- 20.000
Capitolul  
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 
din care:  
Subcapitolul: 
Taxe extrajudiciare de timbru   
Subcapitolul: 
Alte venituri din taxe administrative, eliberări 
permise   

34.02 
 
 
34.02.02 
 
34.02.50 
 

+ 47.000

+ 11.000

+ 36.000 

Capitolul  
Amenzi, penalităţi şi confiscări  
din care:  
Subcapitolul: 
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări    

35.02 
 
 
 
35.02.50 

- 20.000

- 20.000 
Capitolul  
Diverse venituri  
din care:  
Subcapitolul: 
Alte venituri  

36.02 
 
 
 
36.02.50 

+ 10.000

+ 10.000 
Capitolul  
Transferuri voluntare, altele decât  subvenţii 
din care:  
Subcapitolul: 
Donaţii şi sponsorizări 

 
37.02 
 
 
37.02.01 
 

 
+ 22.130

+ 22.130 

Capitolul  
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 
publice  
din care:  
Subcapitolul: 
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 
publice  
Subcapitolul: 
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 
fondurile statului  
Subcapitolul: 
Venituri din privatizare 
Subcapitolul: 
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat  

 
39.02 
 
 
39.02.01 
 
 
39.02.03 
 
 
39.02.04 
 
39.02.07 
 
 

- 77.000

- 100.000

- 10.000

- 6.000 

+ 39.000 
 



Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma cu care se 
majorează/ 
diminuează 
prevederile 

iniţiale 
Capitolul  
Subvenţii de la alte administraţii  
din care:  
Subcapitolul: 
Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
către bugetele locale  

 
43.02 
 
43.02.04  

 
+ 8.477

+ 8.477

CHELTUIELI TOTAL:  - + 2.005.360
 
Capitolul 
Învăţământ,  
din care:  
Paragraful:  
- învăţământ preşcolar  
- Învăţământ primar 
- Învăţământ secundar inferior 
- Învăţământ secundar superior 
Titlul  I „Cheltuieli de personal” 

 
65.02 
 
 
 
65.02.03.01 
65.02.03.02 
65.02.04.01 
65.02.04.02 
10 

+ 1.810.360

+ 202.400
+ 174.050
+ 984.310
+ 449.600

+ 1.810.360
Capitolul :  
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 
Din care: 
Subcapitolul: 
Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 
dezvoltării comunale 
Titlul  X „Active nefinanciare” 
din care: 
- Maşini, echipamente şi mijloace de transport  

70.02 
 
 
70.02.50 
 
 
71 
 
71.01.02 

+ 195.000

+ 195.000 

+ 195.000

+ 195.000 
  
 

Art. 2. – Se aprobă rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţământ după cum 
urmează: 

 
Colegiul Naţional „Nicu Gane” 

Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ secundar inferior  

- învăţământ secundar superior   

+ 241.000
+ 133.400
+ 107.600 

Colegiul Agricol 
Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ secundar inferior  

- învăţământ secundar superior   

+ 431.000
+ 220.000
+ 211.000

Grupul Şcolar „Mihai Băcescu” din care:  
Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ secundar inferior  

- învăţământ secundar superior   

+ 312.000
+ 181.000
+ 131.000

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.1 „Alexandru I. Cuza”  
Titlul I „Cheltuieli de personal”  

- învăţământ preşcolar 
- învăţământ primar  
- învăţământ secundar inferior   
 

+ 139.000
+ 1.620

+ 24.770
+ 112.610 



Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.2 „Ion Irimescu” 
Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ primar  

- învăţământ secundar inferior   

+ 138.000
+ 59.620
+ 78.380 

Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.3 „Mihail Sadoveanu” 
Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ primar  

- învăţământ secundar inferior   

+ 218.000
57.020

160.980 
Şcoala cu clasele I – VIII, Nr.6 „I. Ciurea” 

Titlul I „Cheltuieli de personal”  
- învăţământ preşcolar 

           -    învăţământ primar  
           -    învăţământ secundar inferior  

+ 136.000
+ 5.420

+ 32.640
+ 97.940

Grădiniţa cu program normal nr. 7 „Voinicelul” 
Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ preşcolar  

+ 100.360
+ 100.360

Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 „Pinocchio” 
Titlul I „Cheltuieli de personal”  
           -    învăţământ preşcolar  

+ 95.000
+ 95.000

 
Art. 3. – Sumele prevăzute la art. 1 şi 2 se repartizează pe trimestrul IV. 
Art. 4. – Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2006, conform 

anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 5. Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

  
 
 

  
 CONTRASEMNEAZĂ, 
    SECRETAR MUNICIPIU 
 Simona Ciocan  
 
 
 
 
 
 
Fălticeni: 04.12.2006 
NR.  

 
 


	H O T Ă R Â R E 

