
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul2016

Consiliul Local al

Av6nd in vedere:

oragului Solca, judelul Suceava;

- Raportul prezerrtat de cdtre primarul oraqului Solca, domnul Valeru! Jdranu-Hofndr,

inregistrat sub nr. 1588 din 18.03.2016:

- Expunerea de motive a primarului ora;ului Solca, domnul Valeruj Jdranu-Hofndr,

inregistratd sub nr. 1589 din 18.03.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget,

finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturS, gospoddrie comunal[,

protec{ia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite 9i taxe locale din cadrul

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

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

- prevederile arr. 19 alin. (2),art.36 alin. (2),art.49 alin. (a) qi art. 56 alin. (1), (2) qi (3)

din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

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

- prevederile art. 26 dinMetodologia privind organizarca serviciilor de sprijin educalional

pentru copiii/elevii/tinerii cu cerin{e educa}ionale speciale integra}i in invd}dmdntul de mas6,

aprobata prin Ordinul ministrului educaliei, cercetdrii, tineretului gi sportului nr. 557412011, a,t

promovareadrepturilor coPi i lor;' in temeiul afi. 36 alin. (4) lit. a) qi ar1. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatS, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

norAnAsru:

modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Prevederile HG nr. 90412014 pentru

drepturilor prevdzute de art. 129 alin. (1)

TOR,
lui Solca

stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente

din Legea nr. 27212004 privind proteclia 9i

conform anexei care este

resurse umane, impozite qi

AYIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul oraqului Solca,

Marian

1

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al oraqului Solca,

parte integrantd din prezenta hotdr6re.^ 
Art. 2 Primarul oraqului Solca, prin Biroului buget-contabilitate,

taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.

Solca, 18 martie 2016
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Anexa la proiectul de hotdr6re

TNFLUENTE iN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016

TNDICATORI (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

65.24 +5.628 +5.628

57 +5.628 +5.628

s7.02 +5.628 +5.628

s7.02.01 +5.628 +5.628

65.2A.03.02 +4.502 +4.502

6s.2A.04.01 +1.126 +L.L26
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nouAma
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

inregistrat sub nr. 1588 din 18.03'2016

RAPORT
la Proiectul de hot6r6re privind rectificarea bugetului

local al oraqului Solca pe anul 2016

Analizdnd,Hotirdrea Consiliului Judelean nr. 30 din26 februarie 2016, anexa

ru.2 pozitia II, pct. 3 inregistratd la Primdria oragului Solca sub nr. t309102.03'2016

prin care se acorda drepturi aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerin{e educalionale

speciale integrali in inv6!6m6ntul de mas6, se constatd, cd unitdlii administrativ

teritoriale Solca i-a fost repartizatd suma de 5.628 lei, sumd necesard pentru

asigurarea acestor drepturi aferent6 trimestrului I al anului 2016'

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

consider c5 se impune rectiflrcarea bugetului local al oraqului Solca pentru anul2016

cu suma de 5.628 lei, atdt la venituri, cdt qi la cheltuieli, in cadrul trimestrului I al

anului 2ll6,in cadrul capitolului bugetar 65.2L,,inv5!6mdnt", conform anexei de

la acest proiect de hotSrar e, care face parte integrantd din prezentul proiect de

hot[r6re, pe care l-am iniliat, cu rugamintea ca dumneavoastrd s5-1 luali in dezbatere

in vederea adoPtdrii.



Nr. 1589 din 18.03.2016

ROMANIA
. JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului

local al oragului Solca pe anul 2016

Doamnelor qi domnilor consilieri

AvAnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Judelean nr. 30 din 26 februarie 2016,

anexa nr. 2 pozilia II, pct. 3 inregistratd la Prim6ria oragului Solca sub nr.

1309102.03.2016 prin care se acordd drepturi aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu

cerinle educalionale speciale integrali in invSJdmdntul de masd, prin care se constat6

c5 unitdlii administrativ teritoriale Solca i-a fost repartizatd suma de 5.628lei, sum6

necesarS pentru asigurarea acestor drepturi aferent[ trimestrului I al anului 2016.

Astfel, supunem analizei qi aprobdrii Consiliului local a proiectului de hotdr6re

privind rectificarea bugetului local al oraEului Solca pe anul 2016 cu suma de 5.628

lei, atdt la venituri, cdt qi la cheltuieli, conform anexei care face parte integrantd din

prezentul proiect de hotdr6re.

Proiectul de hotir6re are labazd, urmdtoarele prevederi legale:

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

privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi Legea

w.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

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

administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

- Prevederile HG nr.248120015 privind stimularea particip[rii in invdfdm6ntul

preqcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.


