
                    R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr.  19108 din 18.09.2020        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.19107 din 18.09.2020;  

-     adresele nr. 3565  din 15.09.2020 si nr.2963 din 20.07.2020 de la Colegiul Tehnic Mihai 

Bacescu; 

-     adresa nr. 11133 din 18.09.2020 de la Spitalul Municipal Falticeni; 

-     adresa nr. 1070 din 17.09.2020 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea; 

-     referatul nr. 18885  din 16.09.2020 de la Serviciul de Resurse Umane; 

-     referatele nr. 18764, nr. 18768 din 15.09.2020 si nr. 18779 din 16.09.2020 de la Serviciul 

A.C.A.; 

-     adresa nr.607148 din 15.09.2020 de la Ministerul Finantelor Publice 

-     comunicarea nr. SVG_STZ/1543/17.09.2020 de la AJFP Suceava 

 

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 48 si  art. 49 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       

    

HOTĂRĂŞTE 

 

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

Art. 2:  Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor si activitatilor cu finantare totala sau 

partiala din surse proprii pe anul 2020, conform Anexei nr. 2. 

Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului credtelor interne pe anul 2020, conform Anexei 

nr. 3. 

Art. 4: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare de la bugetul 

local, conform Anexei nr. 4. 

Art. 5: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul 

local pe anul 2020, conform Anexei nr. 5. 

Art. 6: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020  cu finanţare integrală sau 

parţială de la Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 

proprii, conform Anexei nr. 6. 



Art. 7: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” cu finanţare integrală 

sau parţială de la Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii, conform Anexei nr. 7. 

Art. 8: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare integrala sau 

partiala din bugetul creditelor interne, conform Anexei nr. 8. 

Art. 9: Anexele 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

Art. 10: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR,  

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

Avizat,                                                                                             

                                                                                                             SECRETAR MUNICIPIU   

                                                                                                                             Mihaela Busuioc       
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA 

             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                          

               PRIMAR                                                                                  

                                                                                                Nr.  19107   din 18.09.2020                                  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

 

 

Bugetul local al municipiului Falticeni se modifica in sensul includerii in buget a sumei de 

900.000 lei alocata unitatii noastre prin HG 758/2020 si eliminarea finantarii din FDI in valoare 

de 1.090.301 lei, astfel ca pe total se diminueaza cu 190.301 lei. 

Creditele bugetare s-au modificat dupa cum urmeaza: 

-  majorarea cu 100.000 lei a creditelor bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal la 

primarie; 

- alocarea sumei de 60.000 lei pentru plata indemnizatiilor personalului tehnic desemnat la 

sectiile de votare; 

- alocarea sumei de 50.800 lei pentru obiecte de inventar, respectiv lampi cu ultraviolete 

pentru dezinfectarea spatiilor si 22 bucati termoscanere, necesare pentru desfasurarea alegerilor 

si pentru unitatile de invatamant; 

- alocarea sumei de 15.000 lei pentru cheltuieli ci dezinfectia si deratizarea spatiilor; 

- alocarea sumei de 25.200 lei pentru cheltuieli cu consultanta si expertiza pentru 

implementarea proiectelor cu finantare europeana; 

- majorarea cu 60.000 lei a indemnizatiilor persoanelor cu handicap, acordate in baza Legii 

nr. 448/2006; 

- alocarea sumei de 10.000 lei Scolii Gimnaziale Ioan Ciurea, pentru materiale de curatenie 

si materiale de dezinfectie; 

- majorarea cu 50.000 lei a creditelor bugetare alocate pentru carburanti; 

- majorarea cu 60.000 lei a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli cu apa, canalul si 

salubritatea; 

- majorarea cu 50.000 lei a creditelor bugetare alocate pentru consumul de energie al 

sistemului de iluminat public. 

- Se diminueaza cu 790.301 lei valoarea ce se finanteaza din bugetul local a investitiei 

Modernizarea si reabilitarea Scolii Gimnaziale Ion Irimescu. Mentionez ca aceasta investitie va 

fi continuata din finantarea rambursabila contractata de la CEC Bank. Comisia de Autorizare a 

Imprumuturilor Locale a dat raspuns favorabil notificarii unitatii noastre de modificare a listei de 

investitii, asa cum a fost aprobata prin HCL nr. 138/27.08.2020.  

- Se aloca suma de 119.000 lei pentru Inlocuire cazan centrala termica la CT Mihai 

Bacescu. 



 

2. Bugetului institutiilor si activitatilor cu finantare totala sau partiala din surse 

proprii  

Colegiul Tehnic Mihai Bacescu a solicitat o virare de credite de la alimente la obiecte de 

inventar.  

Spitalul Municipal Falticeni solicita o rectificare a bugetului propriu ce consta in : 

- Virarea sumei de 20.000 lei de la obiecte de inventar, la investitii, pentru finantarea 

obiectivului de investitii Confectionare panouri PVC cu usa la  obiectivul de investitii in 

continuare  " Spital Municipal Falticeni , Cuza Voda FN", -  4 bucati cu valoarea de 5.000 lei 

fiecare. 

- Suma de 360lei achitata in anul precedent si incasata in anul curent ( art. 85.01.01) sa fie 

alocata pentru cheltuieli cu apa, canal, salubritate.  

3. Bugetul creditelor interne 

Avand in vedere ca prin Hotararea CAIL nr. 8300 din 15.09.2020 s-a aprobat Municipiului 

Falticeni sa efectueze integral in anul curent creditul in valoare de 10.949.173 contract in aprilie 

2019 de la CEC Bank, precum si faptul ca s-a luat act de notificarea trimisa privind modificarea 

listei de investitii cu finantare din imprumut, asa cum a fost ea aprobata prin HCL nr. 138 din 

27.08.2020, s-a procedat la rectificarea bugetului creditelor interne.  

Structura acestuia corespunde cu lista de investitii mai sus amintita, respectiv a fost 

eliminata din lista cofinantarea POIM- DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA DE APA IN 

JUDETUL SV, care nu va mai fi utilizata in acest an.  

S-au introdus in lista de investitii obiectivele : 

- Achizitie aparatura medicala pentru dotarea obiectivului de investitii in continuare Noul 

Spital Municipal Falticeni 

- Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Ion IRIMESCU - str. N. Beldiceanu, nr. 23  

Pentru celelalte obiective de investitii, au fost actualizate valorile. 

 

       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.19109 din 18.09.2020                   

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

                 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 

 

A. Rectificarea bugetului local consta in includerea in buget a sumei de 900.000 lei 

alocata unitatii noastre prin HG 758/2020 si eliminarea finantarii din FDI in valoare de 1.090.301 

lei. 

1. Majorarea sectiunii de functionare cu 481.000 lei astfel: 

-  majorarea cu 100.000 lei a creditelor bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal la 

primarie; 

- alocarea sumei de 60.000 lei pentru plata indemnizatiilor personalului tehnic desemnat la 

sectiile de votare; 

- alocarea sumei de 50.800 lei pentru obiecte de inventar, respectiv lampi cu ultraviolete 

pentru dezinfectarea spatiilor si 22 bucati termoscanere, necesare pentru desfasurarea alegerilor 

si pentru unitatile de invatamant; 

- alocarea sumei de 15.000 lei pentru cheltuieli ci dezinfectia si deratizarea spatiilor; 

- alocarea sumei de 25.200 lei pentru cheltuieli cu consultanta si expertiza pentru 

implementarea proiectelor cu finantare europeana; 

- majorarea cu 60.000 lei a indemnizatiilor persoanelor cu handicap, acordate in baza Legii 

nr. 448/2006; 

- alocarea sumei de 10.000 lei Scolii Gimnaziale Ioan Ciurea, pentru materiale de curatenie 

si materiale de dezinfectie; 

- majorarea cu 50.000 lei a creditelor bugetare alocate pentru carburanti; 

- majorarea cu 60.000 lei a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli cu apa, canalul si 

salubritatea; 

- majorarea cu 50.000 lei a creditelor bugetare alocate pentru consumul de energie al 

sistemului de iluminat public. 

2. Sectiunea de dezvoltare se diminueaza cu 671.301 lei, astfel: 

- Se diminueaza cu 790.301 lei valoarea ce se finanteaza din bugetul local a investitiei 

Modernizarea si reabilitarea Scolii Gimnaziale Ion Irimescu. Mentionez ca aceasta 

investitie va fi continuata din finantarea rambursabila contractata de la CEC Bank. 

Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale a dat raspuns favorabil notificarii 

unitatii noastre de modificare a listei de investitii, asa cum a fost aprobata prin HCL nr. 

138/27.08.2020.  

- Se aloca suma de 119.000 lei pentru Inlocuire cazan centrala termica la CT Mihai 

Bacescu. 

 



2. Bugetului institutiilor si activitatilor cu finantare totala sau partiala din surse proprii  

Colegiul Tehnic Mihai Bacescu a solicitat o virare de credite de la alimente la obiecte de 

inventar.  

Spitalul Municipal Falticeni solicita o rectificare a bugetului propriu ce consta in : 

- Virarea sumei de 20.000 lei de la obiecte de inventar, la investitii, pentru finantarea 

obiectivului de investitii Confectionare panouri PVC cu usa la  obiectivul de investitii 

in continuare  “ Spital Municipal Falticeni , Cuza Voda FN”, -  4 bucati cu valoarea de 

5.000 lei fiecare. 

- Suma de 360lei achitata in anul precedent si incasata in anul curent ( art. 85.01.01) sa 

fie alocata pentru cheltuieli cu apa, canal, salubritate.  

3. Bugetul creditelor interne 

Avand in vedere ca prin Hotararea CAIL nr. 8300 din 15.09.2020 s-a aprobat 

Municipiului Falticeni sa efectueze integral in anul curent creditul in valoare de 10.949.173 

contract in aprilie 2019 de la CEC Bank, precum si faptul ca s-a luat act de notificarea trimisa 

privind modificarea listei de investitii cu finantare din imprumut, asa cum a fost ea aprobata prin 

HCL nr. 138 din 27.08.2020, s-a procedat la rectificarea bugetului creditelor interne.  

Structura acestuia corespunde cu lista de investitii mai sus amintita, respectiv a fost 

eliminata din lista cofinantarea POIM- Dezvoltare Infrastructura de Apa in judetul SV, care nu 

va mai fi utilizata in acest an.  

S-au introdus in lista de investitii obiectivele : 

- Achizitie aparatura medicala pentru dotarea obiectivului de investitii in continuare Noul 

Spital Municipal Falticeni 

- Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - str. N. Beldiceanu, nr. 23  

Pentru celelalte obiective de investitii, au fost actualizate valorile. 

 

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 

 


