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                 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSIULIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI    

           FĂLTICENI    

        Nr.  7234 din 22.03.2022   

 

                                  

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară 

şi a situaţiilor financiare pe anul 2021 ale Municipiului Fălticeni 

 

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la nr. 

7233 din 22.03.2022 ; 

 

 În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) si art. 57 alin.(1) 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 Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2021, conform 

Anexei nr.1. 

         Art. 2 – Se aprobă Contul de execuţie al instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral 

sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2021, conform Anexei nr.2. 

         Art. 3  –  Se aprobă Contul de execuţie al bugetului creditelor interne la data de 31.12.2021, 

conform Anexei nr.3. 

         Art. 4 – Se aprobă Situaţiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2021, conform 

Anexei nr. 4. 

         Art. 5 - Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 6 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei Economice din 

cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni. 
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                                                   REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară  

şi a situaţiilor financiare pe anul 2021 ale Municipiului Fălticeni 

 

 

În baza prevederilor Legii finanţelor publice locale şi ale Legii administraţiei publice 

locale, contul anual de execuţie bugetară şi situaţiile financiare anuale se prezintă spre 

aprobare consiliilor locale. 

Anul bugetar 2021 s-a încheiat din punct de vedere al execuţiei bugetului local cu un 

excedent cumulat de 3.161.945,61 lei, din care excedentul anului 2021 este in valoare de 

766.268,02 lei. Aceasta sumă ne permite să realizăm în anul 2022 o parte din investiţiile 

prevăzute în Secţiunea de dezvoltare.  

Activităţile si institutiile finanţate integral din venituri proprii au înregistrat la sfârşitul 

anului 2021 un excedent în sumă de 8.853.497,54 lei, luând în considerare şi rezerva din anul 

precedent (8.549.955,94 lei). Cea mai mare sumă: 7.756.886 lei, o reprezintă disponibilul 

pentru Spitalul Municipal, urmată de disponibilul înregistrat la Piaţa Agroalimentară: 

828.964,30 lei. Soldul rămas la Spital pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, 

este constituit din sume primite de la Casa de Sănătate la sfârşitul anului, care au fost 

pastrate in cont pentru a asigura continuitatea activitatilor in anul urmator, respectiv plata 

salariilor si a furnizorilor.  

În completarea veniturilor proprii in sumă de 27.054.121 lei, Spitalul Municipal a fost 

finanţat şi din: 

- subvenţii de la bugetul local  pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul 

sanatatii – 930.835 lei ( in principal obiecte de inventar si materiale pentru dotarea initiala a 

noului corp de cladire a Spitalului) 

- subvenţii de la bugetul local  pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul 

sanatatii – 2.082.327 lei ( finantare si cofinantare pentru achizitia de aparatura si 

echipamente medicale) 

- subvenţii de la bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale – 3.123.000 lei 

- subvenţii de la FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale si sume alocate pentru 

stimulentul de risc in valoare totala de 48.207.859 lei 

- donatii si sponsorizari – 10.301 lei 

Activităţile finanţate integral din venituri proprii, desfăşurate în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, au înregistrat la sfârşitul anului un disponibil de 267.647 

lei. 

Muzeul de Arta Ion Irimescu, singura instituţie finanţată din venituri proprii şi subvenţii 

din subordinea municipiului Fălticeni, a efectuat plati in suma de 570.376 lei, din care 

555.051 lei din alocaţii de la bugetul local și 15.325 lei din venituri proprii. 

 

       Unitatea teritorială de trezorerie a statului a confirmat prin viză exactitatea plăţilor de 

casă şi a disponibilităţilor din conturi la sfârşitul anului 2021, iar situaţiile financiare au fost 

depuse pentru verificare şi centralizare la A.J.F.P. Suceava, conform prevederilor legale. 

 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 


