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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul2015

Consiliul Local al oraqului Solca, judetul Suceava;
Analiz6nd Raportul prezentat de cdtre primarul oraqului Solca, domnul Valerut

firanu-Hofnar, inregistrat sub nr.1662 din 20.04.2015;
Avdnd in vedere:
- Raportul de avrzare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,

buget, finanfe, administrarea domeniului public gi privat al oraqului, agriculturd, gospoddrie
comuna16, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din
cadrul Primariei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 1684 din 20.04.2015;

- Prevederile art. 19 alin. (2), art.36 alin. (1) qi art. 49 alin. (9) din Legea nr.27312006
privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi 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 m. 21512001 a
administraliei publice locale, republicatd, cu modific[rile pi completdrile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art. I Se aprobd rectificarea bugetului local al oragului Solca prin utilizarea sumei de
48.000i lei din fondul de rezervd bugetard pentru acoperirea cheltuielilor in cadrul capitolelor
65.02,,lnvatamant",70.02,,Iluminat public", 83.02,,Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,
silviculturii, pisciculturii qi vAndtorii" conform anexei laprezenta hotardre.

Art. 2 Primarul oragului Solca, prin Biroului buget-contabilitate, resurse umane,
impozite gi taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Elena P4plina Repciuc

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul oragului Solca-r\T,il;

Solca, 27 aprilie 2015
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Anexa la HCL nr. 16 din2l aprilie 2015

INFLUE,NTE, iN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

INDICATORT (COD) AN 2015 TRIM. II
TOTAL VENITURI 0 0

TOTAL CHELTUIELI 0 0

54.02 -48.000 -48.000

50 -48.000 -48.000

50.04 -48.000 -48.000

54.02.05 Fond de rezervi bugetarl -48.000 -48.000

6s.02 +3.000 +3.000

59 +3.000 +3.000

59.01 +3.000 +3.000

65.02.0 4.02 Invitimint +3.000 +3.000

70.02 +40.000 +40.000

20 +40.000 +40.000

20.01 +40.000 +40.000

20.01.30 +40.000 +40.000

7 0.02.06 Iluminat public +40.000 +40.000

83.02 +5.000 +5.000

20 +5.000 +5.000

20.01 +5.000 +5.000

20.01.30 +5.000 +5.000

83.02.50 Alte cheltuieli in domeniul
asriculturii....impiduriri

+5.000 +5.000

SECRETAR,
Marian, LulSu
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PRESEDINTE DE $EDINTA,
Elena Paulina Repciuc
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