
                     R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                      FĂLTICENI                 

        Nr.  8806 din 06.04.2022        Proiect                                                              

 

HOTARARE 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 8805 

din 06.04.2022;  

-      adresa nr. 1181 din 06.04.2022 de la Colegiul Vasile Lovinescu ;  

-     referatul nr. 8766 din 06.04.2022 de la Directia Administrarea Pietelor; 

-     referatele  nr. 8520 din 04.04.2022 si 6441 din 06.04.2022 de la Directia de Asistenta 

Sociala; 

-     referatul nr. 8793 din 06.04.2022 de la compartimentul informatica 

 

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 

      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 2022, conform Anexei nr. 1. 

Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2022, conform Anexei nr. 2. 

Art. 3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022  cu finanţare din bugetul 

local pe anul 2022, conform Anexei nr.3. 

Art. 4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” cu finanţare din bugetul 

local pe anul 2022, conform Anexei nr. 4. 

  Art.5: Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 

          Art. 6: 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. 8805 din 06.04.2022                                 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 

 

1. Rectificarea bugetului local consta in majorarea bugetului cu suma de 14.980 lei, din 

care 13.180 lei reprezinta subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 

suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri si suma 

de 1.800 lei venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat.  

Sectiunea de functionare se majoreaza cu suma de 13.180 lei  necesara pentru plata 

ajutoarelor de incalzire si a suplimentului de energie catre beneficiari. Mentionez ca sumele au 

fost deja incasate de la A.J.P.I.S., dar nu se poate efectua plata inainte de a se aproba creditele 

bugetare aferente, suuma previzionata si aprobata in bugetul initial, pentru semestrul I,  fiind 

insuficienta. 

Pentru buna functionare a activitatii, Colegiul Vasile Lovinescu solicita aprobarea de virari 

de credite in cadrul aceluiasi trimestru si aceluiasi titlu de cheltuiala (bunuri si servicii). 

 Pe de alta parte, pentru achitarea burselor in acest trimestru, colegiul solicita virarea sumei 

de 1.235 lei din trimestrul III in trimestrul II. Intrucat aceste sume sunt alocate din cote defalcate 

din TVA, pentru care trimestrialitatea este stabilita de catre A.J.F.P Suceava, virarea se face 

concomitent si la Colegiul National Nicu Gane, care poate disponibiliza aceasta suma pina in 

trimestrul III.  

Sectiunea de dezvoltare a bugetului local se majoreaza cu suma de 1.800 lei pentru 

achizitionarea de active necorporale, respectiv: 

- 1.500 lei pentru Program informatic pentru gestionarea ajutorului social Legea 416/2001 

(Directia de Asistenta Sociala) 

- 300 lei Licente Office 2019 si Windows 10 pentru Directia Politia Locala 

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

In bugetul activitatii autofinantate Piata Agroalimentara se propune efectarea de virari de 

credite in valoare de 23.000 lei, 13.000 lei de la reparatii curente si 10.000 lei de la apa, canal, 

salubritate pentru a se putea efectua servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.  

Colegiul Vasile Lovinescu solicita aprobarea de virari de credite in cadrul aceluiasi trimestru 

si aceluiasi titlu de cheltuiala pentru a putea achizitiona furniture de birou si material de curatenie 

necesare in trimestrul II. Sumele alocate in bugetul local din costul standard/elev sunt insuficiente 

pentru a acoperi cheltuielile de intretinere si functionare pina in trimestrul III motiv pentru care 

unitatea scolara efectueaza astfel de cheltuieli si din surse proprii. 

       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. 8807 din 08.04.2022                   

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

             
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

 

 

1. Rectificarea bugetului local consta in majorarea bugetului cu suma de 14.980 lei, din 

care 13.180 lei reprezinta subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a 

suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri si suma 

de 1.800 lei venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat.  

Sectiunea de functionare se majoreaza cu suma de 13.180 lei  necesara pentru plata 

ajutoarelor de incalzire si a suplimentului de energie catre beneficiari ( articol 57.02.01 ajutoare 

sociale in numerar, paragraf 68.02.15.01 Ajutor social). Mentionez ca sumele au fost deja incasate 

de la A.J.P.I.S., dar nu se poate efectua plata inainte de a se aproba creditele bugetare aferente, 

suma previzionata si aprobata in bugetul initial, pentru semestrul I,  fiind insuficienta. 

Pentru buna functionare a activitatii, Colegiul Vasile Lovinescu solicita aprobarea de virari 

de credite in cadrul aceluiasi trimestru si aceluiasi titlu de cheltuiala (bunuri si servicii). 

 Pe de alta parte, pentru achitarea burselor in acest trimestru, colegiul solicita virarea sumei 

de 1.235 lei din trimestrul III in trimestrul II. Intrucat aceste sume sunt alocate din cote defalcate 

din TVA, pentru care trimestrialitatea este stabilita de catre A.J.F.P Suceava, virarea se face 

concomitent si la Colegiul National Nicu Gane, care poate disponibiliza aceasta suma pina in 

trimestrul III.  

Sectiunea de dezvoltare a bugetului local se majoreaza cu suma de 1.800 lei pentru 

achizitionarea de active necorporale, respectiv: 

- 1.500 lei pentru Program informatic pentru gestionarea ajutorului social Legea 416/2001 

(Directia de Asistenta Sociala) (articol 71.01.30 alte active fixe, paragraf 51.02.01.03 Autoritati 

executive) 

- 300 lei Licente Office 2019 si Windows 10 pentru Directia Politia Locala) (articol 71.01.30 

alte active fixe, paragraf 61.02.03.04 Politie Locala) 

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

In bugetul activitatii autofinantate Piata Agroalimentara se propune efectarea de virari de 

credite in valoare de 23.000 lei, 13.000 lei de la reparatii curente si 10.000 lei de la apa, canal, 

salubritate pentru a se putea efectua servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.  

Colegiul Vasile Lovinescu solicita aprobarea de virari de credite in cadrul aceluiasi trimestru 

si aceluiasi titlu de cheltuiala pentru a putea achizitiona furniture de birou si material de curatenie 

necesare in trimestrul II. Sumele alocate in bugetul local din costul standard/elev sunt insuficiente 

pentru a acoperi cheltuielile de intretinere si functionare pina in trimestrul III motiv pentru care 

unitatea scolara efectueaza astfel de cheltuieli si din surse proprii. 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


