ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr.
17433 din 26.08.2020;
- Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 17435/26.08.2020;
- adresa nr. 9743 din 18.08.2020 de la Spitalul Municipal Falticeni;
- referatul nr. 3203 din 14.08.2020 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu ;
- adresa nr. 916 din 18.08.2020 de la Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu
- adresa nr. 817 din 18.08.2020 de la Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea
- adresa nr. 1527 din 28.07.2020 catre Colegiul National Nicu Gane
- referatele nr.16110 din 10.08.2020 si nr. 16523 din 17.08.2020 de la Serviciul financiar
-contabilitate;
- adresa nr. 17280 din 25.08.2020 de la Directia de Utilitati Publice;
- referatul nr. 17206 din 24.08.2020 de la Serviciul Administrativ-Control-Achizitii;
- adresa nr. 457 din 20.08.2020 de la Muzeul de Arta Ion Irimescu;
- adresa nr. SVG_STZ/1381/20.08.2020 de la Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Suceava.
- referatul nr.16663/16.08.2020 de la Directia de Urbanism ;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement şi Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia
mediului conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

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, ale Ordinului Ministerului
Finantelor Publice nr. 1661/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de
încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de
către instituţiile publice
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, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2020, conform Anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor integral sau
partial finantate din venituri proprii pe anul 2020, conform Anexei nr. 2.
Art.3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare de la bugetul
local, conform Anexei nr. 3.
Art.4: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul
local pe anul 2020, conform Anexei nr. 4.
Art.5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare de la bugetul
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii, conform
Anexei nr. 5.
Art.6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul
institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2020,
conform Anexei nr. 6.
Art.7: Se aproba utilizarea de catre Muzeul de Arta Ion Irimescu a sumei de 1.500 lei
din bugetul aprobat pentru evenimente culturale, pentru achizitionarea de materiale pentru
desfasurarea taberei de pictura care are loc in saptamana 24-30 august 2020 la Manastirea
Acoperamantul Maicii Domnului de la Grosi/Boroaia.
Art.8: Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.9: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
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