
ROMANIA
TUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
SECRETAR
NR.3172 din 30.S6.201s

AI\{UI\T,

in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2A03 privind
transparenla decizionali in administralia public6, republicatS, vd aducem la
cunogtinfi publici, astdzi, 30.06.2015, ,,ProiectuI de hotirire privind
rectificarea bugetului local al oraqului Solca, pe annl 2815", precum $i
Expunerea de motive qi Raportul inifiator*lui.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare,
cu privire ia proiecrul de hotEr6re sus-menfionat, se vor face in scris pdnl cel
tdrziuLa data de 13 iulie 2S15? propuneri ce se vor inregistra la Registratura
Primariei oragului Solca gi care pot fi luate in considerare de citre comisiile
de specialitate, respectiv de plenul Consiliului local al oraqului Solca, ce vor
lua in dezbatere proiectul de hotlrire amintit.

Afiglm aldturat proiectul de hotlrire, expunerea de motive qi raportul
iniliatorului.



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONTSILTUL LOCAL PROIECT

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul 2015

Consiliul Local al oraEului Solca, judelul Suceava;

Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraqului Solca, domnul Valeru{ Jiranu-

Hofndr, inregistratd sub nr.3156 din 30.06.2015;
- Raporlul prezentat de c6tre primarul oraqului Solca, domnul Valeru! Jdranu-

Hofndr, inregistrat sub nr.3166 din 30.06.2015
- Raporlul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, flnanle, administrarea domeniului public qi privat al oraEului,

agriculturS, gospoddrie comunald, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului
local;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale

din cadrul Prim6riei oraqului Solca, inregistrat sub nr.31 67 din 30.06.2015;

- Prevederile ar1. 19 alin. (2), arl.36 alin. (1) qi afi.49 alin. (4) din Legea nr.

27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
gi Legea nr.18612014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

in temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) qi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.

2l5l2OO1 a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare;

HoTARA$rE:

Art.1 Se aprobd rectificarea bugetului local al oragului Solca prin utilizarea

sumei de 15.000 lei din fondul de rezervd bugetar6 pentru acoperirea cheltuielilor in

cadrul capitolelor 54.02,,Autoritdli publice", 74.02,,Protec{ia mediului" conform

anexei nr.1 la prezentahotar6re.
Art. 2 Se aprobS viririle de credite din cadrul capitolelor de cheltuieli 67.02

"Culturd qi religie , 70.02 "servicii qi dezvoltare public6", 74.02 "Proteclia

mediului",84.02 "Transporturi", conform anexei nr. 1 la ptezentahotbrdre

Aft. 3 Se aprobi rectificarea Programului de investilii a bugetului local al

oraqului Solca pentru anul 201 5, conform anexei nr.2 la prezenta hotdrAre.

Art. 4 Primarul oragului Solca, prin Biroului buget-contabilitate, resurse

umane, impozite qi taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
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AYIZ AT PENTRU LE, GALITATE,
Secretarul oraqului Solca,
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Anexa nr.1 la proiectul de hot[rAre

INFLUENTE iN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

TNDICATORI (COD) AN 2015 TRIM. III TRIM.IV
TOTAL VENITURI 0 0 0

TOTAL CHELTUIELI 0 0 0

54.02 -9.000 -9.000 0

20 +6.000 +6.000 0

20.05 +6.000 +6.000 0

20.05.30 +6.000 +6.000 0

50 -15.000 -15.000 0

50.04 - 1 5.000 - 1 5.000 0

54.02.05 ,,Fond de rezervI bugetari" -1s.000 -1s.000 0

54.02.10 "cEP" +6.000 +6.000 0

67.02 +13.500 +13.500 0

71 +13.500 +13.500 0

71.01 +13.500 +13.500 0

7r.01.30 +13.500 +13.500 0

67 .02.05.03 "Intre{inere gridini
publiceo parcu ri, zone v erzi"

+13.500 +13.500 0

70.02 +556.000 +308.000 +248.000

7l +556.000 +308.000 +248.000

71.01 +556.000 +308.000 +248.000

71.01.30 +556.000 +308.000 +248.000

7 0.02.04 "Servicii si dezv.publicl +556.000 +308"000 +248.000

74.02 -144.500 -4.s00 -140.000

z0 +9.000 +9.000 0

20.01 +9.000 +9.000 0

20.01.30 +9.000 +9.000 0

71 -153.500 -13.500 -140.000

71.01 -153.500 -13.s00 -140.000

71 .01 .30 1 53.500 -13.500 - 140.000

7 4.02.05.0l,,Protectie m ediu" -4.500 -4.500 0

7 4.02.06 " Canalizarea si trat.apelor" -140.000 0 -r 40.000

84.02 -416.000 -308.000 -108.000

20 0 0 0

20.01 0 0 0

20.01.30 -14.756 -r4.756 0

20.02 +14.756 +t4.756 0

1t -416.000 -308.000 -108.000

71.01 -4r 6.000 -308.000 -108.000

7r.01.30 -416.000 -308.000 -108.000

84.02.50 "Alte chelt.in dom. transp," -416.000 -308.000 -108.000
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Anexa nr.2la proiectul de hotdrAre

Program de investitii publice 2015
lei

ACTIVITATEA

Total

COD PREVEDERI
ANUALE,

1 072.130

51.2A 148.040
11U [U I Il.A Ll 1,.\!Lu 1]ll=_---

- Buldoexcavator
- centrala telefonica
- PUG

71 .01.02 63.000

7 t.01.02 5.040

71.01.30 80.000

67.24 28.500
LUltura sl r-crrE,rt

71 .01 .30 1s.000
uasg us L,urt
^ --: Ii-^l .^.,Ll.i t 71.01.30 1 3.500

Ilf LrgLlllglg BlcLLruI Puvrrvvt "l'*t" ' -- --
65.24 161.000

lnYalarlralrl _ --- -

- Proiecturffijnizareliceul
Tehnologic Tomsa-Voda Solca

<
Servicii $i dezvoltare Publicl

- Aliment

-^.,1-ri^

71 .01.30 161.000

70.24 1.547.000

71.01.30 558.000

71 .01 .30 433.000

ico edilitare in jurul

blocurilor
i *voloroq qnplor reziduale

71 .01 .30 556.000

14.24 639.s90
\-ailatttL'

StrIzi
flffiilitur" reteu 

"ar-talira,e 
;i statie eputare

Reabilitare trotuare

71.01.30 639.590

84.24 548.000

84.24 548.000
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I
Nr.3156 din 30.06.2015

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

EXPLINERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotf,rdre privind rectificarea bugetului

local al oraqului Solca pe anul 2015

Doamnelor qi domnilor consilieri,

Analizand situalia pla{ilor qi a necesarul de fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli pentru

buna intrelinere a oraqului, dar Ei pentru finalizarea lucrarilor incepute, v5 prezent[m situalia care

se prezintd astfel:

- Cap.54.02 ,,Compartimentul evidenla persoanei" - 6.000 lei pentru achrzilroanrea unor

obiecte de inventar ( mobilier compus din 2 dulapuri, I birou, 2 cuiere, 2 dul[pioare, 1 masd);

- Capl74.02 ,,protecfia mediului" - in vederea acoperirii cheltuielilor pentru intrefinerea

oraqului qi a spaliilot verzi amenajate - 9'000 lei;

- Cap.67.02 "intrelinere gradini publice, parcuri, zoneverzl" suma de 13.500 lei pentru

reayzarea gardului de la parcul central, investitie ce era cuprinsd eronat in cadrul cap.74'02

"Proteclia mediului" qi este transferati in cadrul cap' 67 '02;

- Cap.70.02 ',Servicii Ei dezvoltare publica" investilia "Lucrdri tehnico-edilitare in jurul

blocuri1or,,, suma de 556.000 lei, investijia este transferatd din cadrul cap.84.02"Transpoduri" in

cadrul cap.70.02 Ei suplimentata cu suma de 140.000 lei, pentru a se putea finaliza intreaga lucrate,

suma cu care se va diminua capJ4fi2 "Protecfia mediului" subcapitolul"Canalizarea qi tratarea

apelor reziduale" investilia "Reabilitare relea canaltzare qi stalie de epurare in oraEul Solca"'

Aceste modificdri influenleazd Ei Programul de investilii publice pentru anul 2015.

Astfel supunem analizei qi aprobarii Consiliului local a proiectului de hotardre privind

rectificarea bugetului local al oragului Solca, pe anul 2015, conform anexelor 1 qi 2 care fac parte

integrant[ din prezentul proiect de hotdrAre'

Pro iectul de hotSrare ar e la bazd urmdtoare I e prevederi I e gale :

afi.19 alin.(2),art.36 alin. (1) 9i art. 49 alin. (4) din Legea nr.27312006 privindfinan{ele

publice locale, ., *odifi.arile qi completarile ulterioare, qi Legea nr. 18612014 privind bugetul de

statpeanul 2015; < , ..--z, l
afi.36 alin. (4) lit. a) Ei art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.21512001 a administraliei

publice locale, republicatd, cu modificf,rile qi completdrile ulterioare'

Valeru!



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

inregistrat sub nr. 3166 din 30.06.2015

RAPORT
la Proiectul de hotdr6re privind rectificarea bugetului

local al oraqului Solca pe anul 2015

Doamnelor qi domnilor consilieri,

Analizdnd situalia pl[1ilor qi a necesarul de fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli pentru

buna intrelinere a oraqului, dar qi pentru frnalizarea lucrdrilor incepute, vd prezentdm situalia care

se prezintd astfel:

- Cap.54.02 ,,Compartimentul evidenla persoanei" - 6.000 lei pentru achizilioanrea unor

obiecte de inventar ( mobilier compus din 2 dulapuri, 1 birou, 2 cuiere, 2 dulapioare, 1

masd);

- Capl74.02 ,,Proteclia mediului" - in vederea acoperirii cheltuielilor pentru intretinerea

oragului gi a spaliilor verzi amenajate - 9.000 lei;

- Cap.67.02 "intrelinere gr[dini publice, parcuri, zone verzi" suma de 13.500 lei pentru

reahzarea gardului de la parcul central, investitie ce era cuprinsd eronat in cadrul cap.74.02

"Protecfia mediului" qi este transferatd in cadrul cap. 67.02;

- Cap.70.02 "Servicii Ei dezvoltare publicd" investilia "Lucrdri tehnico-edilitare in jurul

blocurilor", suma de 556.000 lei, investilia este transferatd din cadrul cap.

84.02"Transporturi" in cadrul cap.70.02 si suplirnentatd cu suma de 140.000 lei. pentru a se

putea {rnahza intreaga lucrare, suma cu care se va diminua cap.74.02 "Proteclia mediului"

subcapitolul "Canahzarea Ei tratarea apelor reziduale" investilia "Reabilitare relea

canalizarc gi stalie de epurare in oraEul Solca".

Aceste modificdri influenleazd qi Programul de investilii publice pentru anul20l5.

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, doamnelor gi domnilor consilieri, consider cd se

impune rectificarea bugetului local al oragului Solca pentru anul 2015 prin utilizarea sumei de

15.000 lei din fondul de rezervd bugetard constituit la dispozilia autoritdlilor locale, in cadrul

trimestrului III al anului 2015, conform anexei nr.1 de la acest proiect de hotdrdre, virdrile de

credite din cadrul capitolelor de cheltuieli 67.02 "Culturf, Ei re1igie,70.02 "Servicii ;i dezvoltare

publicd", 74.02 "Protecfia mediului", 84.02 "Transporturi", conform anexei nr. 1 la prezenta

hotdrAre cAt Ei modifrcarca Programului de investilii publice pe anul 2015 conform anexei nr.2la

prezenta hotdrAre, care sunt parte integrantd din prezentul proiect de hotdrdre, pe care l-am iniliat,

cu rugdmintea ca dumneavoastrd s[-1 luali in dgqbatere in vederea adoptdrii/\tl
pnfirraAx-r

\/q I prr rf ,L,rf , -U )f^u,



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe iocale

Nr.3167 din 30.06.2015

RAPORT
la Proiectul de hotdrAre

privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul2015

Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul Primariei

oraqului Solca, analizdndproiectul de hotarAre qi Raportul prezentat de primarul oraqului Solca, se

constat6 c[ se impune rectificarea bugetului local al oraEului Solca pe anul 2015 prin utrlizarea

sumei de 15.000 lei din fondul de rezervd bugetara constituit la dispozilia autoritdlilor locale, in

cadrul trimestrului III al anului 2015, conform anexei nr.1 de la acest proiect de hotdrdre, virdrile

de credite din cadrul capitolelor de cheltuieli 67 .02 "Culturf, Ei religie,7O.02 "servicii ;i dezvoltare

public6,,, 74.02 "Proteclia mediului", 84.02 "Transporturi", conform anexei nr. 1 la ptezenta

hotdrdre c6t qi modi frcarea programului de investilii pr anul 201 5 conform anexei nr. 2 la preze[la

hot[rAre, care sunt parle integrantd din prezentahot[rAre'

in consecinld, Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe localQ, avtzeazd

favorabil proiectul de hotdrdre qi totodatd recomandi plenului Consiliului local al oraqului Solca

s6-l ia in dezbatere in vederea adoptdrii.

CONSILIER,

Mirela Pricop
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