
 

 

 

 

                                                                                                                              
                                                      ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 

                                               CONSILIUL LOCAL      
             

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2012 

 
 Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 Analizând Raportul prezentat de către primarul oraşului Solca, domnul 
Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, înregistrat sub nr. 1749 din 05.05.2012; 
 Având în vedere: 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
Consiliului local; 

- prevederile art.1 alin (2) din Hotărârea Guvernului  nr.142 din 13.03.2012 
privind cheltuielile necesare pentru organizarea alegerilor locale; 

- adresa Ministerului Finanţelor Publice  nr.351078 din 20.04.2012; 
- adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava nr.3501 din 07.03.2012 

înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.975 din 14.03.2012; 
- Raportul compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei 

oraşului Solca, înregistrat sub nr. 1750 din 13.04.2012; 
- Prevederile art.19, alin.(2) şi art. 49, alin. (9) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 
nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;  
 În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 48.566 lei,  la 

cheltuieli, în cadrul capitolelor bugetare 54.02 şi 68.02, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, sume pentru asigurarea cheltuielilor 
necesare desfăşurării alegerilor locale cât şi acoperirea cheltuielilor de personal 
pentru lunile mai şi iunie 2012 la asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav. 

Art. 2 Primarul oraşului Solca, prin compartimentul buget-contabilitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                  Catargiu Traian                                         Marian Lungu 
                                                                         Secretarul oraşului Solca 
Solca, 09 mai 2012 
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ROMÂNIA                                                    Anexă la HCL nr. 29/09.05.2012 
JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 
PRIMĂRIA 
                          INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 
 

INDICATORI (COD) AN 2012 TRIM. II 
TOTAL VENITURI 0 0 

TOTAL CHELTUIELI 0 0 
54.02 -23.566 -23.566 

10 +22.000 +22.000 
10.01 +21.800 +21.800 

10.01.12 +21.800 +21.800 
10.03 +200 +200 

10.03.03 +200 +200 
20 +3.000 +3.000 

20.01 +2.700 +2.700 
20.01.30 +2.700 +2.700 

20.06 +300 +300 
20.06.01 +300 +300 

50 -48.566 -48.566 
50.04 -48.566 -48.566 

54.02.05 -48.566 -48.566 
54.02.50 +25.000 +25.000 

   
68.02 +23.566 +23.566 

10 +23.566 +23.566 
10.01 +18.356 +18.356 

10.01.01 +18.356 +18.356 
10.03 +5.210 +5.210 

10.03.01 +3.800 +3.800 
10.03.02 +150 +150 
10.03.03 +1.000 +1.000 
10.03.04 +60 +60 
10.03.06 +200 +200 

68.02.05.02 +23.566 +23.566 
                 

            PRIMAR,                                                           CONTABIL, 
VALERUT TARANU HOFNAR                               MIRELA PRICOP           


