
 

                     R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr. 15930 din 21.07.2021        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, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 

15929        din 21.07.2021;  

-     adresa nr. 9782 din 15.07.2021 de la Spitalul Municipal Falticeni; 

-     adresa nr. 1214 din 12.07.2021 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu; 

      -     referatul nr. 14431 din 02.07.2021 de la Serviciul Financiar Contabilitate; 

-      referatul nr. 15817, 15818, 15907 si 15.816  din 21.07.2021 de la Directia de Investitii; 

-     referatul nr. 15900 din 21.07.2021 de la Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic; 

-   adresa nr. 15904 din  21.07.2021 de  la Galeria Oamenilor de Seama; 

-  adresa nr. 202 din 06.07.2021 de la Muzeul de Arta Ion Irimescu; 

-  referatul nr. 15826 din 21.07.2021 de la Sectia Sere Spatii Verzi; 

- cererea de finantare nr. 15906 din 21.07.2021 de la Manastirea Sf. Gheorghe Buciumeni; 

- referatul nr. 15916 din 21.07.2021 de la Directia Urbanism si disciplina in Constructii; 

- referatul nr. 15919 din 21.07.2021 de la Directia Tehnica; 

     - adresa nr. 15694 din 19.07.2021 de la Asociatia Falticeni Cultural 

 

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36, 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 2021, conform Anexei nr. 1. 

Art. 2: Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 281.321 lei, pentru 

urmatoarele cheltuieli: 

- alocarea de la bugetul local a sumei de 140.000 lei unităţii de cult Manastirea Sf. 

Gheorghe Buciumeni – pentru lucrari de asfaltare. 

- Reparatii interioare demisol Galeria Oamenilor de Seama, corp A – 100.000 lei  

- Reabilitare termica sediu primaria (extindere) - (documentatii) – 41.321 lei 

Art. 3  Se aprobă rectificarea Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2021, conform Anexei nr. 2. 

Art. 4 :  Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2021, conform Anexei 

nr. 3. 

Art. 5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021  cu finanţare din bugetul 

local pe anul 2021, conform Anexei nr. 4. 



Art. 6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” cu finanţare din bugetul 

local pe anul 2021, conform Anexei nr. 5. 

Art. 7: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021  cu finanţare integrală sau 

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

proprii, conform Anexei nr. 6. 

Art. 8: 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. 9: Se aproba indicatorii tehnico-enomici pentru obiectivul de investitii Reparatii 

interioare demisol “Galeria Oamnenilor de Seama”, corp A, str. Sucevei nr. 91, conform anexei 

nr. 8. 

Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 514.000 lei unor unităţi de cult din municipiul 

Fălticeni conform anexei nr. 8. 

Art. 10: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 140.000 lei unităţii de cult 

Manastirea Sf. Gheorghe Buciumeni – pentru lucrari de asfaltare. 

Art. 11:  Se aproba alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul Muzeul de Arta Ion Irimescu, 

articolul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, pentru cheltuieli de transport si achizitie 

materiale pentru pictura/sculptura, pentru tabara de creatie de la Manastirea Acoperamantul 

Maicii Domnului Groși. 

Art. 12:  Se aproba alocarea sumei de 22.500 lei de la subcapitolul 67.02.50 Alte cheltuieli 

in domeniul culturii,  articolul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, pentru cheltuielile 

ocazionate de prezentarea spectacolului Natura moarta cu nepot obez al Teatrului Odeon, in 

cadrul Festivalului National de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic care se va desfasura 

la Falticeni in perioada 23-29 august 2021. 

Art. 13: Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 

        Art. 14: 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                                          

               PRIMAR                                                                                     Nr. 15929  din 

21.07.2021                                  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

 

 

Rectificarea bugetului local consta in majorarea acestuia cu suma de 541.000 lei. 

Partea de venituri a bugetului local a fost majorata astfel: 

- subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate – 381.000 lei 

- impozit pe teren PF – 40.000 lei 

-  impozit si taxa pe cladiri ( PF ) – 50.000 lei 

- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati – 66.000 lei 

- Venituri din valorificarea unor bunuri – 4.000 lei 

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

A. Sectiunea de functionare se diminueaza cu 3.087 lei.  

Se majoreaza creditele bugetare alocate pentru: 

- cheltuieli cu dezinfectanti la Baza de agrement Nada Florilor – 30.000 lei 

- obiecte de inventar pentru Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - 12.500 lei 

- tichete sociale pentru gradinita – 3.150 lei 

- obiecte de inventar pentru Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic – 5.000 lei; 

organizarea de evenimente culturale – 122.500 lei, din care 22.500 lei pentru cheltuielile 

ocazionate de prezentarea spectacolului Natura moarta cu nepot obez al Teatrului Odeon, in 

cadrul Festivalului National de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic care se va desfasura 

la Falticeni in perioada 23-29 august 2021. 

- sume alocate pentru sustinerea cultelor, respective suma de 140.000 lei pentru Manastirea 

Sf. Gheorghe Buciumeni 

Se include in buget ( cu minus) suma de 44.916 lei ce reprezinta plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul curent (SF). 

Se dimineaza fondul de rezerva bugetara cu suma de 281.321 lei. 

B. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu  544.087 lei, dupa cum urmeaza: 

- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivelor de investitii  

 Reparatii interioare demisol Galeria Oamenilor de Seama, corp A – 100.000 lei 

 Reabilitare termica sediu primaria (extindere) - (documentatii si consultanta) – 

101.150 lei 

 Cuptor electric profesional pentru cantina Scolii Gimnaziale Ion Irimescu -26.800 lei 

 mobilier la Galeria Oamenilor de Seama -20.000 lei  

 Aspersoare mobile de tip rollcar (2buc) – 20.000 lei 



 Sistem de colectare ape pluviale in municipiul Falticeni – 85.000 lei 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica  Scoala Gimnaziala 

Alexandru I. Cuza – Corp A, cu suma necesara pentru realizarea documentatii D.T.A.C. si 

P.T.H. – 53.550  lei  

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

Colegiul National Nicu Gane cu suma necesara pentru realizarea documentatii D.T.A.C. si 

P.T.H. – 53.550 lei 

- transferul sumei de 381.000 lei primite de la bugetul de stat pentru aparatura medicala la 

Spitalul Municipal Falticeni 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Semaforizare intersectie str. Bdul 2 Graniceri 

cu strada Filaturii -22.800 lei 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Semaforizare intersectie str.Nicolae Beldiceanu 

str.Mihai Eminescu si str Cuza Voda - 28.200 lei 

Se include in buget ( cu minus) suma de 337.963 lei ce reprezinta plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul curent (SD). 

 

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

proprii  

Spitalul Municipal Falticeni solicita suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2021 cu suma 960.381 lei. Sectiunea de functionare de functionare se diminueaza cu suma de 

280.000 lei, care va fi virata catre sectiunea de dezvoltare, pentru a majora lista de investitii cu 

suma totala de 1.240.381 lei, utilizata pentru aparatura si dotari medicale si reparatii capitale. 

Se includ in buget, la partea de venituri: 

-  sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate,- 381.000 lei  

- Subventii din bugetul local ( din finantarea rambursabila contractata de la BCR) – 

579.381 lei 

Muzeul de Arta Ion Irimescu solicita alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul propriu, de pe 

articolul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, pentru cheltuieli de transport si achizitie 

materiale pentru pictura/sculptura, pentru tabara de creatie de la Manastirea Acoperamantul 

Maicii Domnului Groși. Suma este disponibila, ca urmare a economiilor realizate. 

 

Bugetul creditelor interne  

 La solicitarea Spitalului Municipal, pentru a asigura finantarea cheltuielilor cu aparatura 

medicala, se include in bugetul creditelor interne suma de 579.381 lei.  

 

 

       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 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

    DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

                                                                                                    Nr.  15931 din 21.07.2021   
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

 

 

1. Rectificarea bugetului local consta in majorarea acestuia cu suma de 541.000 lei, 

utilizata in principal pentru cheltuieli de investitii. 

Partea de venituri a bugetului local a fost majorata astfel: 

- subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate (42.02.16.01) – 381.000 lei 

- impozit pe teren P.F. ( 07.02.02.01) – 40.000 lei 

-  impozit si taxa pe cladiri P.F. ( 07.02.01.01)  – 50.000 lei 

- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati (16.02) – 66.000 lei 

- Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) – 4.000 lei 

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

C. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu  544.087 lei, dupa cum urmeaza: 

- includerea in buget si in lista de investitii a obiectivelor de investitii  

 Reparatii interioare demisol Galeria Oamenilor de Seama, corp A – 100.000 lei 

 Reabilitare termica sediu primaria (extindere) - (documentatii si consultanta) – 

101.150 lei 

 Cuptor electric profesional pentru cantina Scolii Gimnaziale Ion Irimescu -26.800 lei 

 mobilier la Galeria Oamenilor de Seama -20.000 lei  

 Aspersoare mobile de tip rollcar (2buc) – 20.000 lei 

 Sistem de colectare ape pluviale in municipiul Falticeni – 85.000 lei 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Reabilitare termica  Scoala Gimnaziala 

Alexandru I. Cuza – Corp A, cu suma necesara pentru realizarea documentatii D.T.A.C. si 

P.T.H. – 53.550  lei  

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

Colegiul National Nicu Gane cu suma necesara pentru realizarea documentatii D.T.A.C. si 

P.T.H. – 53.550 lei 

- transferul sumei de 381.000 lei primite de la bugetul de stat pentru aparatura medicala la 

Spitalul Municipal Falticeni 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Semaforizare intersectie str. Bdul 2 Graniceri 

cu strada Filaturii -22.800 lei 

- majorarea valorii obiectivului de investitii Semaforizare intersectie str.Nicolae Beldiceanu 

str.Mihai Eminescu si str Cuza Voda - 28.200 lei 

Se include in buget ( cu minus) suma de 337.963 lei ce reprezinta plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul curent (SD). 

D. Sectiunea de functionare se diminueaza cu 3.087 lei.  



Se majoreaza creditele bugetare alocate pentru: 

- cheltuieli cu dezinfectanti la Baza de agrement Nada Florilor – 30.000 lei 

- obiecte de inventar pentru Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - 12.500 lei 

- tichete sociale pentru gradinita – 3.150 lei 

- obiecte de inventar pentru Centrul Cultural Grigore Vasiliu Birlic – 5.000 lei; 

organizarea de evenimente culturale – 122.500 lei, din care 22.500 lei pentru cheltuielile 

ocazionate de prezentarea spectacolului Natura moarta cu nepot obez al Teatrului Odeon, in 

cadrul Festivalului National de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic care se va desfasura 

la Falticeni in perioada 23-29 august 2021. 

- sume alocate pentru sustinerea cultelor, respective suma de 140.000 lei pentru Manastirea 

Sf. Gheorghe Buciumeni 

Se include in buget ( cu minus) suma de 44.916 lei ce reprezinta plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul curent (SF). 

Se dimineaza fondul de rezerva bugetara cu suma de 281.321 lei. 

 

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

proprii  

Spitalul Municipal Falticeni solicita suplimentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2021 cu suma 960.381 lei. Sectiunea de functionare de functionare se diminueaza cu suma de 

280.000 lei, care va fi virata catre sectiunea de dezvoltare, pentru a majora lista de investitii cu 

suma totala de 1.240.381 lei, utilizata pentru aparatura si dotari medicale si reparatii capitale. 

Se includ in buget, la partea de venituri: 

-  sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate,- 381.000 lei  

- Subventii din bugetul local ( din finantarea rambursabila contractata de la BCR) – 

579.381 lei 

Muzeul de Arta Ion Irimescu solicita alocarea sumei de 1.500 lei din bugetul propriu, de pe 

articolul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, pentru cheltuieli de transport si achizitie 

materiale pentru pictura/sculptura, pentru tabara de creatie de la Manastirea Acoperamantul 

Maicii Domnului Groși. Suma este disponibila, ca urmare a economiilor realizate. 

 

3. Bugetul creditelor interne  

 La solicitarea Spitalului Municipal, pentru a asigura finantarea cheltuielilor cu aparatura 

medicala, se include in bugetul creditelor interne suma de 579.381 lei.  

 

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.  

 

 

Sef serviciu financiar-contabilitate, 

Ec. Laura Florea 

 

 

 

 


