ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Nr. 13892 din 10.07.2020

Proiect

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, înregistrată la nr.
13891 din 10.07.2020;
- referatele nr.13735 din 09.07.2020, nr. 13868 si nr. 13869 din 10.07.2020 de la
Compartimentul Programe, Proiecte de Dezvoltare;
- adresa nr. 2324 din 03.07.2020 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu ;
În baza prevederilor art.19 alin. (2) 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, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 : Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2020, conform Anexei, care face
parte din prezenta.
Art. 2: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a

INITIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

Avizat,
SECRETAR GENERAL
Jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
10.07.2020

Nr. 13891 din

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Rectificarea bugetului local consta in asigurarea resurselor necesare pentru desfasurarea,
in conditii de austeritate si in conditii specifice impuse de situatia de criza sanitara, a Zilelor
Municipiului Fălticeni 2020.
Însumând sumele necesare pentru activitatile propuse se obtine un total de 94.390 lei,
după cum urmează:
- 28.500 lei cheltuieli pentru organizarea evenimentului Nunta de Aur, pentru un numar
estimat de 45 de cupluri
- 16.890 lei pentru organizarea manifestarilor cu caracter sportiv
- 6.000 lei pentru mediatizarea manifestarilor din cadrul programului Zilele
Municipiului Falticeni 2020
- 43.000 lei pentru premierea elevilor de la unitatile de invatamant preuniversitar din
municipiu, care au obtinut media peste 9,50 la examenul de evaluare nationala,
respectiv la examenul de bacalaureat. ( 86 elevi x 500 lei/elev)
Intrucat in buget sunt credite bugetare aprobate si neutilizate pentru trimestrul III in
valoare de 42.390 lei, propun suplimentarea bugetului cu suma de 52.000 lei, pe capitolul 67.02
Cultura, recreere, religie articolul 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
Sursele identificate pentru a acoperi cheltuielile in suma de 52.000 lei sunt urmatoarele:
- Se majoreaza cu suma de 12.000 lei veniturile din prestari servicii ( prognozam o
incasare a acestora peste nivelul aprobat initial)
- Se majoreaza veniturile din vanzarea bunurilor cu suma de 14.990 lei ( sumele sunt
deja incasate)
- Se include in buget suma de 25.010 lei reprezentand „plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent”. Sumele au fost recuperate de la angajati (
490 lei) si de la furnizori (24.520 lei), ca fiind necuvenite.
Colegiul Tehnic Mihai Bacescu solicita o virare in valoare de 700 lei de la naveta
cadrelor didactice la drepturi pentru elevi cu CES, pentru a efectua integral plata sumelor
aferente anului scolar 2019-2020.
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
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 13893 din 10.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Rectificarea bugetului local consta in asigurarea resurselor necesare pentru
desfasurarea, in conditii de austeritate si in conditii specifice impuse de situatia de criza sanitara,
a Zilelor Municipiului Fălticeni 2020.
Însumând sumele necesare pentru activitatile propuse obtinem un total de 94.390 lei,
după cum urmează:
- 28.500 lei cheltuieli pentru organizarea evenimentului Nunta de Aur, pentru un numar
estimat de 45 de cupluri
- 16.890 lei pentru organizarea manifestarilor cu caracter sportiv
- 6.000 lei pentru mediatizarea manifestarilor din cadrul programului Zilele
Municipiului Falticeni 2020
- 43.000 lei pentru premierea elevilor de la unitatile de invatamant preuniversitar din
municipiu, care au obtinut media peste 9,50 la examenul de evaluare nationala,
respectiv la examenul de bacalaureat. ( 86 elevi x 500 lei/elev)
Intrucat in buget sunt credite bugetare aprobate si neutilizate pentru trimestrul III in
valoare de 42.390 lei, vom suplimenta bugetul cu suma de 52.000 lei, pe capitolul 67.02 Cultura,
recreere, religie articolul 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii.
Sursele identificate pentru a acoperi cheltuielile in suma de 52.000 lei sunt urmatoarele:
- Se majoreaza cu suma de 12.000 lei veniturile din prestari servicii ( prognozam o
incasare a acestora peste nivelul estimat)
- Se bugeteaza Venituri din vanzarea bunurilor in suma de 14.990 lei ( sumele sunt
deja incasate)
- Se include in buget suma de 25.010 lei reprezentand „plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent”. Sumele au fost recuperate de la angajati (
490 lei) si de la furnizori (24.520 lei), ca sume necuvenite.

Colegiul Tehnic Mihai Bacescu solicita o virare in valoare de 700 lei de la naveta
cadrelor didactice la drepturi pentru elevi cu CES, pentru a efectua integral plata sumelor
aferente anului scolar 2019-2020.
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

