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JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA

CONSILIUL LOCAL

- PROIECT

uorAnAnu
privind rectificarea bugetului local al oragului Solca pe anul2016

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;

Avdnd in vedere:
- Raportul prezentat de cdtre primarul oragului Solca, domnul Valeruf Jdranu-Hofndr,

inregistrat sub nr. 1045 din 19.02.2016:
- Expunerea de motive a primarului oraqului Solca, domnul Valeru{ Jdranu-Hofndr,

inregistratd sub nr. 1056 din 19.02.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,

finanle, administrarea domeniului public qi privat al oragului, agriculturd, gospoddrie comunald,

protecJia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;

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

primdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 1067 din 22.02.2016;

- Adresa MFP Trezoreria Suceava nr. SVG_ST21295115.02.2016 prin care se aloca cote

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- prevederile art. 19 alin. (2), afi. 36 alin. (2) , art. 49 alin. (4) Ei art. 56 alin. (1), (2) qi (3)

din Legea rr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile qi complet[rile ulterioare,

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

- prevederite fiC nr.248l2OO15 privind stimularea participlrii in inv6![m6ntul preqcolar a

copiilor provenind din familii defavorizate^ il temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) qi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21512001 a

administra{iei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;

norAnAgrr:

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al oraqului Solca, conform anexei care este

parte integrantd din ptezenta hotdrdre.

Art.2primaiul oraqului Solca, prin Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi

taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Primarul
Valeru{

Solca, 19 februarie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,



Anexa la proiectul de hotdrAre

INFLUENTE iN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

TNDTCATORI (COD) AN 2016 TRIM I
TOTAL VENITURI +6.100 +6.100

11.02 +6.100 +6.100

rr.02.02 +6.100 +6.100

TOTAL CHELTUIELI +6.100 +6.100

65.2A +6.100 +6.100

57 +6.100 +6.100

s7.02 +6.100 +6.100

57.02.03 +6.100 +6.100

6s.2A.50 +6.100 +6.100



Nr. 1056 din19.02.2016

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

EXPLINERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului

local al oraqului Solca pe anul 2016

Doamnelor gi domnilor consilieri,

Av6nd in vedere atdt Adresa Finanlelor Publice Suceava MFP Trezoteia

Suceava nr. SVG_STZ2TS din 15.02.2016 prin care se aloca cote defalcate din TVA

pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate pentru finanlarea acorddrii

stimulentului educafional, sub forml de tichete sociale pentru gr6dini1d, suntem

nevoili a lua misurile necesare pentru efectuarea modificdrilor corespunzdtoare in

bugetul local al oraqului Solca pe anul 2016, in vederea respectSrii prevederilor

Hot6r6rii de Guvern nr. 248120015 privind stimularea particip6rii in inv6!6m6ntul

preqcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, in vederea implementSrii

programului,,Fiecare copil in gridini16".

Astfel, supunem analizei qi aprobirii Consiliului local a proiectului de hotdrdre

privind rectificarea bugetului local al oraEului Solca pe anul 2016 cu suma de 6.100

lei, at6t la venituri, cAt qi la cheltuieli, conform anexei care face parle integrantS din

prezentul proiect de hotdrAre.

Proiectul de hotdrdre are labazdurmdtoarele prevederi legale:

- art. 19 alin. (2), ar,t.36 alin. (1) qi art. 49 alin. (4) din Legea nr. 27312006

privind finan{ele publice locale, cu modificirile qi complet[rile ulterioare, qi Legea

nr.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- art.36 alin. (4) lit. a) qi aft. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republic atd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare.

- prevederile HG nr.248120015 privind stimularea participdrii in inv6!6m6ntul

preEcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
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inregistrat sub nr. 1045 din lg.O2.2016

RAPORT
la Proiectul de hotdr6re privind rectificarea bugetului

local al oraqului Solca pe anul 2016

Anahzind, atdt Adresa Finanlelor Publice Suceava MFP Trezoreria Suceava

nr. nr. SVG_STZ|295 din 15.02.2016 prin care se aloca cote defalcate din TVA
pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate pentru finanlarea acordirii
stimulentului educalional, sub formd de tichete sociale pentru grddinild, suntem

nevoili a lua mdsurile necesare pentru efectuarea modificirilor corespunzdtoare in
bugetul local al oraqului Solca pe anul 2016, in vederea respectdrii prevederilor

Hotdr6rii de Guvern nr. 248120015 privind stimularea participdrii in invdldmAntul
preEcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, doamnelor qi domnilor consilieri,

consider cd se impune rectificarea bugetului local al oraqului Solca pentru anul2016
cu suma de 6.100 lei, atdt la venituri, cdt qi la cheltuieli, in cadrul trimestrului I al

anului 2016, in cadrul capitolului bugetar 65.2A,,inv6{6mdnt", conform anexei de

la acest proiect de hotdrAre, care face parte integrantd din prezentul proiect de

hotdrdre, pe care l-am iniliat, cu rugdmintea ca dumneavoastrd sb-l luali in dezbatere

in vederea adoptdrii.


