
    R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr. 22669 din 02.11.2020        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. 22668 din 

02.11.2020;  

- adresa nr. 2791 din 30.10.2020 de la Colegiul National Nicu Gane;  

-    adresa nr. 1272 din 02.11.2020 de la Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza;  

-    referatul nr. 22661 din 02.11.2020 de la Directia Administratia Piata-Bazar;  

-    referatele nr. 22575 si nr. 22667din 02.11.2020 de la compartimentul Managementul Proiectelor; 

 

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36, 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       

    

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne 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 repartizarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 89.000 lei pentru finantarea 

urmatoarelor obiective de investitii: 

- Inlocuire tamplarie PVC la cabina de comercializare a lactatelor la Piata Agroalimentara – 19.000 

lei; 

- Reparatii interioare – cabina de comercializare a lactatelor – Piata Agroalimentara Falticeni – 

60.000 lei 

- Reparatii sistem de ape pluviale – 10.000 lei 

Art.6:  Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotarare 

Art.7: 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       

                     ROMÂNIA 



             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                Nr.  22668 din 02.11.2020 

                       PRIMAR         

             

 

                                                   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 obiective 

de investitii care au caracter urgent si imprevizibil din fondul de rezerva bugetara.  

Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma de 89.000 lei, dupa cum urmeaza:  

- se include in lista de investitii obiectivul Inlocuire tamplarie PVC la cabina de comercializare a 

lactatelor – 19.000 lei; 

- se include in lista de investitii obiectivul Reparatii interioare – cabina de comercializare a 

lactatelor– 60.000 lei 

- se majoreaza valoarea obiectivului de investitii Reparatii sistem de ape pluviale cu 10.000 lei 

Necesitatea includerii in lista de investitii a celor doua obiective de la Piata Agroalimentara este data 

de faptul ca in data de 30.10.2020 a avut un loc un incendiu provocat de un scrurt circuit la instalatia 

electrica.  

Doua dintre unitatile de invatamant, Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza si CN Nicu Gane solicita virari de 

credite pentru buna functionare a activitatii.  

 

Bugetul creditelor interne   

Pentru a achita transa finala a serviciilor de managementul proiectului pentru obiectivul Reabilitare 

termica a internatului ( Camin C2)  Colegiul Tehnic Mihai Bacescu- SMIS 118043 exclusiv din creditul aflat 

in derulare, managerul financiar propune virarea sumei de 714 lei de la articolul 58.01.01 Finantare 

nationala, la articolul 58.01.03 Cheltuieli neeligibile. Valoarea totala a obiectivului aprobat in lista de 

investitii ramane neschimbata.  

 

 

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. 22670 din 02.11.2020                   

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 

obiective de investitii care au caracter urgent si imprevizibil din fondul de rezerva bugetara.  

Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu suma de 89.000 lei, dupa cum urmeaza:  

- se include in lista de investitii obiectivul Inlocuire tamplarie PVC la cabina de comercializare a 

lactatelor – 19.000 lei; 

- se include in lista de investitii obiectivul Reparatii interioare – cabina de comercializare a 

lactatelor– 60.000 lei 

- se majoreaza valoarea obiectivului de investitii Reparatii sistem de ape pluviale cu 10.000 lei 

Necesitatea includerii in lista de investitii a celor doua obiective de la Piata Agroalimentara este data 

de faptul ca in data de 30.10.2020 a avut un loc un incendiu provocat de un scrurt circuit la instalatia 

electrica.  

Doua dintre unitatile de invatamant, Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza si CN Nicu Gane solicita virari de 

credite pentru buna functionare a activitatii.  

 

Bugetul creditelor interne   

Pentru a achita transa finala a serviciilor de managementul proiectului pentru obiectivul Reabilitare 

termica a internatului ( Camin C2)  Colegiul Tehnic Mihai Bacescu- SMIS 118043 exclusiv din creditul aflat 

in derulare, managerul financiar propune virarea sumei de 714 lei de la articolul 58.01.01 Finantare 

nationala, la articolul 58.01.03 Cheltuieli neeligibile. Valoarea totala a obiectivului aprobat in lista de 

investitii ramane neschimbata.  

 

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 

 

 

 

 


