
                     R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr. 25526 din 14.12.2020        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. 25525 din 

14.12.2020;  

-    adresele nr. 1668 din 04.12.2020 si nr. 1697 din 10.12.2020 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea;  

-    adresa nr. 1380 din 03.12.2020 de la Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza;  

-    adresa nr. 553 din 09.12.2020 de la Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu;  

-    adresa nr. 24694 din 03.12.2020 de la Colegiul National Nicu Gane;  

-     referatele nr. 24872 si 24873 din 04.12.2020 de la Directia Administratia Pietelor; 

-     referatul nr. 25500 din data de 14.12.2020 de la Serviciul financiar-contabilitate; 

-     referatul nr. 25524 din data de 14.12.2020 de la compartimentul de managementul proiectelor; 

-   adresele nr. 14917 din 08.12.2020, nr. 15200 si 15283 din 14.12.2020 de la Spitalul Municipal 

Falticeni 

-  adresa nr. 741 din 15.12.2020 de la Directia de Utilitati Publice; 

 

În baza prevederilor art.19 alin. (2),  art 48, art. 49, alin.(4)  si art. 67 din Legea nr. 273 / 2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1044 din 07.12.2020 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale 

      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       

    

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2020, conform Anexei nr. 1. 

Art. 2: Se aproba utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul anilor precedenti al activitatii 

finantate integral din venituri proprii Piata Agroalimentara, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 

functionare, in anul 2020. 

Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau partial 

finantate din venituri proprii pe anul 2020, conform Anexei nr. 2. 

Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2020, conform Anexei nr. 3. 

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. 4. 

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. 5. 

Art.7:  Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2021 institutia Directia de Utilitati Publice sa fie 

finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local.  

Art.8:  Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

Art.9: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor  

prezentei hotărâri.  

INITIATOR, 

PRIMAR,  

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 



Avizat,                                                                                             

                                                                                                                        SECRETAR GENERAL  

                                                                                                                             Jr. Mihaela Busuioc       

 


