
\ ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul2016

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;

Av6nd in vedere:
-Raportulprezentaldec6treprimaruloraquluiSolca,

inregistrat sub nr. 1588 din 18.03.2016:

- Expunerea de motive a primarului oraEului Solca'

inregistratd sub nr. 1589 din 18.03.2016;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,

finanJe, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd, gospod[rie comunald,

protetlia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;

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

Primdriei oragului Solca, inregistrat sub nr. 1590 din 18.03.2016;

- Hotdrarea Consillului Judelean nr. 30 din26 februarie 2016, anexa nr.2 pozilia II, pct. 3;-.

- Prevederile arl. 19 alin. (2), att.36 alin. (2) , afi.49 alin. (4) qi art. 56 alin. (1), (2) qi (3)

din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrite qi completdrile ulterioare,

qi Legea nr.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- prevederite art. 26 dinMetodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educalional

pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinle eduialionale speciale integrali in invaldmantul de mas6,

'aprobat6 prin ordinul ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului qi sportului nr. 551412011, c"t

modificdrile qi completdrile i.rlterioare ;

- prevederile HG nr. g0412014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente

drepturilor prevdzute de art. r2g arin. (1) din Legea ff. 27212004 privind proteclia qi

promovareadrepturi lor coPi il or;r ----- 
in temeiul art.36 alin. (4) lit. a) qi ar1. 45 alin. (2) lit. a) din T,egea rtr.2l5l200l a

administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

uorAnasre:

Afi. 1 Se aprob6 rectificarea bugetului local al oraqului Solca, conform anexei care este

parte integrantd din prezenta hotdr6re'

Art.zprimarul oragului Solca, prin Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi

taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri'

domnul Valeru! Jdranu-Hofndr,

domnul Valerui Jdranu-Hofndr,

Pregedinte de qedin{I,

Octavian Vasile Zabre

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul oraqului Solca,

Marian Lungu
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INFLUENTE tN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

TNDTCATORI (COD) AN 2016 TRIM.I
TOTAL VENITURI +5.628 +5.628

43.24 +5.628 +5.628

43.2A.30 +5.628 +5.628

TOTAL CHELTUIELI +5.628 +5.628

65.2A +5.628 +5.628

57 +5.628 +5.628

57.02 +5.628 +5.628

57.02.01 +5.628 +5.628

65.2A.03.02 +4.502 +4.502

65.2A.04.01 +t.t26 +t.t26

Anexd la HCL nr. 16 din23 martie2016

SECRETAR,PRE$EDINTE DE $EDINTA,
OCTAVIAN VASILE ZABRE
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