
 

 

   R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr. 27403 din 07.12.2021        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, înregistrat la nr. 27402 din 

07.12.2021;  

- adresa nr. SVG_STZ/2084 din 03.12.2021 de la Directia Generala a Finantelor  Publice Iasi; 

-      adresa nr. 2027 din 07.12.2021 de la Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza; 

- adresa nr. 27099 din 02.12.2021 de la Scoala Gimnaziala Ion Irimescu; 

- adresele nr. 4132 din22.11.2021si nr….. de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu; 

- adresa nr. 517 din 07.12.2021 de la Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu; 

- adresa nr. 27312 din 06.12.2021 catre ISJ Suceava ; 

- adresa nr. 3178 din 07.12.2021 de la Colegiul National Nicu Gane 

 

În baza prevederilor art.19 alin. (2) si art. 36 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr.122/2021 

      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 care  face parte 

integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 2: Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 53.054 lei, necesara pentru: 

-  plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap- 49.944 lei 

- decontarea navetei cadrelor didactice – 3.110 lei 

Art.3: 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. 27402 din 07.12.2021                                  

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 

 

 

Rectificarea bugetului local are un caracter urgent, deoarece se includ in bugetul local sumele 

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  repartizate de catre AJFP Suceava si 

comunicate cu adresa nr. SVG-STZ/2084/03.12.2021, necesare pentru plata drepturilor asistentilor personali 

ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor lunare  care se va efectua in data de 09.12.2021. 

Bugetul local se majoreaza cu sume defalcate din TVA in valoare totala de 690.700 lei, aprobate prin 

OUG 122/2021, astfel: 

- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor lunare  

- 367.000 lei 

- finantarea tichetelor sociale de gradinita -15.000 lei 

- finantarea burselor -  351.700 lei 

- se diminueaza finantarea ajutorului la incalzirea locuintei cu lemne , carbuni si combustibili 

petrolieri – 16.000 lei; 

- se diminueaza finantarea drepturilor copiilor cu CES – 27.000 lei 

 

Cheltuielile sectiunii de functionare se majoreaza cu suma de 743.754 lei, iar fondul de rezerva 

bugetara se diminueaza cu 53.054 lei, astfel ca pe total aceasta sectiune se majoreaza cu 690.700 lei.  

Suma alocata din fondul de rezerva bugetara este necesara pentru: 

-  plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap - 49.944 lei 

- decontarea navetei cadrelor didactice – 3.110 lei 

Bugetele unitatilor de invatamant vor fi influentate dupa cum urmeaza: 

 

Denumire unitate de învățământ Finantare 

CES 

Finantare 

Burse 

Naveta 

cadre 

didactice 

COLEGIUL "VASILE LOVINESCU" FALTICENI -10.000 22.050  

COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI 0 -614  

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI -4.000 195.200 2.500 

SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA" FALTICENI -7.000 26.722  

SCOALA GIMNAZIALA "ION IRIMESCU" FALTICENI -6.000 54.122 610 

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU"  0 54.220  

TOTAL -27.000 351.700 3.110 

 

Pentru buna functionare au fost efectuate virari de credite in bugetul Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan 

Cuza si in cel al primariei. 

 

       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. 24404 din 07.12.2021                   

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 are un caracter urgent, deoarece se includ in bugetul local sumele 

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate  repartizate de catre AJFP Suceava si 

comunicate cu adresa nr. SVG-STZ/2084/03.12.2021, necesare pentru plata drepturilor asistentilor personali 

ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor lunare  care se va efectua in data de 09.12.2021. 

Bugetul local se majoreaza cu sume defalcate din TVA in valoare totala de 690.700 lei, aprobate prin 

OUG 122/2021, astfel: 

- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor lunare  

- 367.000 lei 

- finantarea tichetelor sociale de gradinita -15.000 lei 

- finantarea burselor -  351.700 lei 

- se diminueaza finantarea ajutorului la incalzirea locuintei cu lemne , carbuni si combustibili 

petrolieri – 16.000 lei; 

- se diminueaza finantarea drepturilor copiilor cu CES – 27.000 lei 

 

Cheltuielile sectiunii de functionare se majoreaza cu suma de 743.754 lei, iar fondul de rezerva 

bugetara se diminueaza cu 53.054 lei, astfel ca pe total aceasta sectiune se majoreaza cu 690.700 lei.  

Suma alocata din fondul de rezerva bugetara este necesara pentru: 

-  plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap - 49.944 lei 

- decontarea navetei cadrelor didactice – 3.110 lei 

Bugetele unitatilor de invatamant vor fi influentate dupa cum urmeaza: 

 

Denumire unitate de învățământ Finantare 

CES 

Finantare 

Burse 

Naveta 

cadre 

didactice 

COLEGIUL "VASILE LOVINESCU" FALTICENI -10.000 22.050  

COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" FALTICENI 0 -614  

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI -4.000 195.200 2.500 

SCOALA GIMNAZIALA "IOAN CIUREA" FALTICENI -7.000 26.722  

SCOALA GIMNAZIALA "ION IRIMESCU" FALTICENI -6.000 54.122 610 

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU"  0 54.220  

TOTAL -27.000 351.700 3.110 

 

Pentru buna functionare au fost efectuate virari de credite in bugetul Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan 

Cuza si in cel al primariei. 

    

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 


