
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
FĂLTICENI 

                                                Nr. 13281 din 16.06.2021      
                                                                                                          Proiect 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

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

- Referatul de aprobare a domnului primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat 
la nr. 13280 din 16.06.2021;  

-     referatele nr. 13175 din 15.06.2021 si nr. 13266 din 16.06.2021de la Directia 
Urbanism si Disciplina in constructii;    

-     referatele nr. 13273, 13274 si 13.275 de la Directia de Investitii 
-     adresa nr. 1655 din 16.06.2021 de la Colegiul Vasile Lovinescu 
-     referatul nr.12810 din 10.06.2021 de la Serviciul financiar -contabilitate; 
    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, ale Ordinului Ministerului 
Finantelor Publice nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de 
către instituţiile publice 
       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 2021, conform Anexei nr. 1. 
Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2021, 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 2021 cu finantare de la 

bugetul creditelor interne, conform Anexei nr. 5. 
Art.6 : Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotarare 
Art.7: 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 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

                                                                          Nr. 13280 din 16.06.2021                                  
 

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

2021 
 

Rectificarea bugetului local consta in majorarea acestora cu suma de 653.795 lei. 

Partea de venituri a bugetului local a fost majorata astfel: 

- s-au incasat sponsorizari in valoare de 2.000 lei, de la BCR,  pentru achizitia de 
obiecte de inventor la Colegiul Vasile Lovinescu 

- impozit pe teren PJ – 7.369 lei 
-  impozit si taxa pe cladiri ( PF si PJ) – 616.426 lei 
- diverse venituri – 28.000 lei 
In partea de cheltuieli a bugetului local, situatia pe cele doua sectiuni se prezinta 

astfel: 

1. Sectiunea de functionare se majoreaza cu 560.085 lei.  
Se majoreaza creditele bugetare alocate pentru: 

- Cheltuieli cu impozitul pe teren si cladiri la Baza de agrement Nada Florilor ( perioada 
2017-2021) – 558.085 lei 

- obiecte de inventar pentru Colegiul Vasile Lovinescu - 2.000 lei 
Pe paragraful Servicii publice de evidenta a persoanelor se vireaza suma de 500 lei 

de la cheltuieli cu deplasarile, la cheltuieli cu posta, internet, telefon. 
 

2. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 93.710 lei, dupa cum urmeaza: 
- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivului Reabilitare conducta 

alimentare cu apa potabila - str. Ana Ipatescu – 12.160 lei 
- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica  Scoala Gimnaziala 

Alexandru I. Cuza – Corp A – 26.775  lei 
- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica Camin,Str.Aleea Teilor 

Colegiul National Nicu Gane cu suma necesara serviciilor de consultanta in vederea 
intocmirii cererii de finantare de la AFM – 26.775 lei 

- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivului Sistem detectie avertizare 
incendiu - Baza de agrement Nada Florilor ( proiectare si executie)- 28.000 lei 
Bugetul creditelor interne  

Majorarea obiectivului de investitii Reabilitare si  modernizare Scoala Gimnaziala Ion 

Irimescu  - 371.000 lei in vederea finalizarii lucrarilor in anul 2021. 

        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.  13282 din 16.06.2021                   

JUDEŢUL SUCEAVA 

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

                 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

 

 

 

Rectificarea bugetului local consta in majorarea veniturilor si cheltuielilor cu suma de 

653.795 lei. 

Partea de venituri a bugetului local a fost majorata astfel: 

- s-au incasat sponsorizari in valoare de 2.000 lei, de la BCR,  pentru achizitia de obiecte de 

inventor la Colegiul Vasile Lovinescu 

- impozit pe teren PJ – 7.369 lei 

-  impozit si taxa pe cladiri ( PF si PJ) – 616.426 lei 

- diverse venituri – 28.000 lei 

In partea de cheltuieli a bugetului local, situatia pe cele doua sectiuni se prezinta astfel: 

3. Sectiunea de functionare se majoreaza cu 560.085 lei.  

Se majoreaza creditele bugetare alocate pentru: 

- Cheltuieli cu impozitul pe teren si cladiri la Baza de agrement Nada Florilor ( perioada 2017-

2021) – 558.085 lei. Mentionez ca aceasta suma este datorata bugetului local al municipiului 

Falticeni, intrucat, desi pentru cladirile apartinand domeniului public nu se datoreaza impozit, 

sunt exceptate cele in care se desfasoara activitati economice, inclusiv baze de agrement. In 

acest sens, este publicat un punct de vedere pe site-ul Curtii de Conturi a Romaniei, respectiv 

Raportul nr. 2 din 11.03.2021 al Comisiei pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in 

activitatea Curtii de Conturi.  

- obiecte de inventar pentru Colegiul Vasile Lovinescu - 2.000 lei  (din sponsorizarea primita) 

Pe paragraful Servicii publice de evidenta a persoanelor se vireaza suma de 500 lei de la 

cheltuieli cu deplasarile, la cheltuieli cu posta, internet, telefon. 

4. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 93.710 lei, dupa cum urmeaza: 

- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivului Reabilitare conducta alimentare cu 

apa potabila - str. Ana Ipatescu – 12.160 lei 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica  Scoala Gimnaziala 

Alexandru I. Cuza – Corp A – 26.775 lei 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica Camin, Str.Aleea Teilor 

Colegiul National Nicu Gane cu suma necesara serviciilor de consultanta in vederea 

intocmirii cererii de finantare de la AFM – 26.775 lei 

- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivului Sistem detectie avertizare incendiu - 

Baza de agrement Nada Florilor ( proiectare si executie)- 28.000 lei 

 

Bugetul creditelor interne  

Majorarea obiectivului de investitii Reabilitare si  modernizare Scoala Gimnaziala Ion 

Irimescu  - 371.000 lei in vederea finalizarii lucrarilor in anul 2021. 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


