
                     R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                      FĂLTICENI                 
        Nr. 18171 din 07.09.2020        Proiect                                                               
 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

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

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 
18170 din 08.09.2020;  

- adresa nr. 2851 din 03.09.2020 de la Colegiul Vasile Lovinescu;  
- referatul nr 18018 din 04.09.2020 de la administratorul Salii de Sport Gabriel Udisteanu; 
-    adresa nr. 944 din 27.08.2020 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea;  
-    adresa nr. 926 din 07.09.2020 de la Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza;  
-    adresele nr. 3399 din 10.08.2020 si 3592 din 31.08.2020 de la Scoala Gimnaziala Ion 

Irimescu;  
-    adresa nr. 1731 din 07.09.2020 de la Colegiul National Nicu Gane;  
-     adresa nr. 566 din 07.09.2020 de la G.P.N. Voinicelul;  
În baza prevederilor art.19 alin. (2),  art 48, art. 49, alin.(4)  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 rectificarea Bugetului local pe anul 2020, conform Anexei nr. 1. 
Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau partial 

finantate din venituri proprii pe anul 2020, conform Anexei nr. 2. 
Art.3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare de la bugetul local, 

conform Anexei nr. 3. 
Art.4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul local 

pe anul 2020, conform Anexei nr. 4. 
Art.5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare de la bugetul 

institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform Anexei nr. 
5. 

Art.6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul 
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2020, 
conform Anexei nr. 6. 

Art.7:  Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotarare 
Art.8: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor  prezentei hotărâri.  
 

                               INIŢIATOR 
                                 PRIMAR 
              Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                             AVIZAT 
                                                                                SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                                   Jr. Mihaela Busuioc 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
PRIMAR                                                                                      
Nr. 18170 din 07.09.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

 
 

Rectificarea bugetului local consta in asigurarea de resurse financiare pentru finantarea 
unor cheltuieli cu bunuri servicii si de capital la unitatile de invatamant de pe raza municipiului, 
precum si a unor cheltuieli din bugetul propriu al primariei. 

In partea de cheltuieli a bugetului local, situatia pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: 
1. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu valoarea de 79.000 lei.  

Se includ in lista de investitii urmatoarele obiective de investitii: 
- Constructie imprejmuire- Str. Magazia Garii  in valoare de 70.000 lei 
- Extindere retea supraveghere video - Colegiul National Nicu Gane in valoare de 5.000 lei 
- Reparatie fatada laterala Gradinita Lizuca ( apartine de GPN Voinicelul) – 4.000 lei 

2. Sectiunea de functionare se diminueaza pe total cu suma de 79.000 lei, dupa cum 
urmeaza:  

- se majoreaza cu 6.300 lei bugetul Scolii Gimnaziale Ioan Ciurea, suma necesara pentru 
achizitionarea unui numar de 29 separatoare de plexiglass pentru salile de clasa 

- se majoreaza cu 50.000 lei bugetul Scolii Gimnaziale Ion Irimescu, suma necesara pentru 
obiecte de inventar necesare salilor de clasa 

- se majoreaza cu 5.000 lei bugetul Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, suma necesara 
pentru materiale de curatenie si igienizare 

- se majoreaza cu 28.000 lei cheltuielile cu obiectele de inventar ale primariei, suma necesara 
pentru achizitionare unor panouri de delimitare a zonelor de acces 

- se majoreaza cu 3.200 lei cheltuielile de la paragaful Sport, din care 1.700 lei pentru 
confectionarea unui dulap pentru materiale la Sala de Sport Gabriel Udisteanu si 1500 lei 
pentru cheltuieli cu apa, canal, salubritate 

- se diminueaza cu 50.000 lei suma alocata pentru sustinerea activitatilor asociatiilor culturale 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, intrucat in urma procedurii de selectie nu a 
fost desemnata o oferta eligibila 

- se diminueaza cu 93.500 lei cheltuielile cu situatiile de urgenta, alocate in timpul starii de 
urgenta pentru dezinfectanti si alte cheltuieli 

- se diminueaza cu 28.000 lei cheltuielile de personal de la capitolul 70.02.50 care cuprinde 
corpul de paza, sectorul spatii verzi si sectorul de intretinere si reparatii 

Bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii   
Bugetul Colegiului Vasile Lovinescu se majoreaza cu suma de 30.000 lei, respectiv cu 

valoarea obiectivului de investitii Realizare retea de internet wi-fi in corpurile A si B, necesare 
pentru activitatea de predare on-line. Sursa de finantare o reprezinta excedentul din anii precedenti 
al activitatilor autofinantate. 

    Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale, propun Consiliului Local 
aprobarea rectificării bugetare aşa cum este prezentată în proiectul de hotărâre. 
 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 



                          ROMÂNIA                                                              Nr.18172 din 07.09.2020                                          

 JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

                 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 
 

Rectificarea bugetului local consta in asigurarea de resurse financiare pentru finantarea unor lucrari 
de investitii, dotari si cheltuieli cu bunuri si servicii la unitatile de invatamant de pe raza municipiului, 
precum si includerea unor cheltuieli in bugetul propriu al primariei. Resursele necesare sunt asigurate prin 
virari de credite de la capitolele unde s-au inregistrat economii, astfel ca valoarea totala a bugetului local 
ramane neschimbata. 

1. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu valoarea de 79.000 lei.  
Se includ in lista de investitii urmatoarele obiective de investitii: 
- Construire imprejmuire- Str. Magazia Garii  in valoare de 70.000 lei 
- Extindere retea supraveghere video - Colegiul National Nicu Gane in valoare de 5.000 lei 
- Reparatie fatada laterala Gradinita Lizuca ( apartine de GPN Voinicelul) – 4.000 lei 

2. Sectiunea de functionare se diminueaza pe total cu suma de 79.000 lei, dupa cum urmeaza:  
- se majoreaza cu 6.300 lei bugetul Scolii Gimnaziale Ioan Ciurea, suma necesara pentru achizitionarea 

unui numar de 29 separatoare de plexiglass pentru salile de clasa 
- se majoreaza cu 50.000 lei bugetul Scolii Gimnaziale Ion Irimescu, suma necesara pentru obiecte de 

inventar necesare salilor de clasa 
- se majoreaza cu 5.000 lei bugetul Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza, suma necesara pentru 

materiale de curatenie si igienizare 
- se majoreaza cu 28.000 lei cheltuielile cu obiectele de inventar ale primariei, suma necesara pentru 

achizitionare unor panouri de delimitare a zonelor de acces 
- se majoreaza cu 3.200 lei cheltuielile de la paragaful Sport, din care 1.700 lei pentru confectionarea 

unui dupal pentru materiale la Sala de Sport Gabriel Udisteanu si 1500 lei pentru cheltuieli cu apa, 
canal, salubritate 

- se diminueaza cu 50.000 lei suma alocata pentru sustinerea activitatilor asociatiilor culturale in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, intrucat in urma procedurii de selectie nu a fost 
desemnata o oferta eligibila 

- se diminueaza cu 93.500 lei cheltuielile cu situatiile de urgenta, alocate in timpul starii de urgenta 
pentru dezinfectanti si alte cheltuieli 

- se diminueaza cu 28.000 lei cheltuielile de personal de la capitolul 70.02.50 care cuprinde corpul de 
paza, sectorul spatii verzi si sectorul de intretinere si reparatii 

Bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii   
Bugetul Colegiului Vasile Lovinescu se majoreaza cu suma de 30.000 lei, respectiv cu valoarea 

obiectivului de investitii Realizare etea de internet wi-fi in corpurile A si B, necesare pentru activitatea de 
predare on-line. Sursa de finantare o reprezinta excedentul din anii precedenti al activitatilor autofinantate. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale: pe parcursul 
exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.  

Director economic, 
Ec. Maria Bulaicon 

 


