
     

                          ROMÂNIA                                                                                            PROIECT                                                                                                                                                                                 

                 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                            

                      FĂLTICENI       

                Nr. 1902 din 22.01.2021 

 

 

                                                                  H O T Ă R Â R E 

privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenti 

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

- Referat de aprobare a d-lui. primar, Prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 1901/ 

22.01.2021 ; 

- referatul nr. 1900 din 22.01.2021 al Serviciului financiar-contabilitate 

 

         În conformitate cu prevederile art. 58, alin.(1), lit.a) si b) si art 71 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 utilizarea sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului activităților 

finanțate integral din venituri proprii inființate pe lângă instituții publice din administrația publică 

locală – Piata Agroalimentara-Bazar - pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare. 

          Art. 2 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice 

din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 

INIŢIATOR 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
                  

 

 

 

                                                                                                                        AVIZAT                                                                                                                         

                                                                                                    

                                                                                                             SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                      Jr. Mihaela Busuioc                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 
 

 

                 ROMÂNIA 

             JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                                                  Nr.1901/22.01.2021 

                       PRIMAR         

       

 

 

             

                                                   REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenti 

 

         

          Avand in vedere referatul nr. 1900 din 22.01.2021 al Serviciului financiar-contabilitate, 

pentru asigurarea disponibilităţilor financiare în perioada în care există decalaje între 

încasarea veniturilor şi necesarul pentru plata cheltuielilor, propun Consiliului Local 

utilizarea sumei de 100.000 lei din execedentul bugetului activitatii autofinantate Piata 

agroalimentara si bazar pentru acoperirea golurilor temporare de casa.  

Suma mentionata este necesara pentru plata salariilor aferente lunii ianuarie, a caror 

plata se va efectua in luna februarie, precum si pentru unele facturi de utilitati.  

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, 

propun Consiliului Local aprobarea Proiectului de hotărâre privind utilizarea unor sume din 

excedentul anilor precedenti 

 

 

 

 

 

 

         

PRIMAR, 

                                                   Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
             ROMÂNIA                                                              Nr. 1903 din 22.01.2021                   

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ            

      

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenti 

 

 
 În exercitiul financiar al anului 2021 se pot efectua plati in limita creditelor bugetare 

deschise, cat si a veniturilor incasate in anul curent.  

Serviciul financiar-contabilitate a luat toate masurile pentru ca plata salariilor in luna 

ianuarie sa se faca la termenul stabilit, respectiv in data de 11 ale lunii sa fie alimentate conturile 

angajatilor si sa se plateasca numerarul. 

 

Pentru activitatea autofinantata Piata Agroalimentara  necesarul pentru plata salariilor 

aferente lunii ianuarie este de  cca. 75.000 lei. Intrucat incasarile curente sunt insuficiente,suma 

poate fi acoperita din excedentul propriu al acestei activitati.  

Propun ca suma utilizata din excedent pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare 

sa fie de 100.000 lei, pentru a acoperi si eventualele facturi de utilitati ce vor fi emise la inceputul 

anului. 

 

În conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice 

locale, propun Consiliului Local aprobarea proiectul de hotărâre privind  utilizarea sumei de 

100.000 lei  din excedentul anilor precedenti  pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare 

in anul curent. 

 

 

 

 

Director economic, 

Ec. Maria Bulaicon 

 


