
ROMANIA

JI]DETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul 2018

Consiliul Local al oragului So1ca, judelul Suceava;

Avind in vedere:

- Rapofiul prezenlal de cdtre primarul oraqului Solca, domnul Comel-Trifan

Jehaniuc, inregistrat sub nr. 6475 din 20.12.2018

- Expunerea de motive a primarului oraqului Solca, domnul Comel-Trifan

Jehaniuc, inregistratd sub nr. 6476 drn 20.12.2018l,

- Rapofiul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finan1e, administrarea domeniului public ai privat al oraqului,

agriculturi, gospod6rie comunalS, proteclia mediului gi lurism din cadrul

Consiliului local;

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

locale din cadrul Prim6riei oraqului Solca, inregistrat sub ff. 6477 din 20.12.2018;

- Prevederile art. 19 alin. (2) si art. 49 alin. (6), (Z) qi (l) din Legea nr.

27312006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile gi completirile

ulterioare, 9i Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificirile

$i completdrile ulterioare;

in temeiul at. 36 alin. (4) lit.

21512001 a administraliei publice

completirile ulterioare;

a) qi afi. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.

locale, republicati, cu modific6rile qi



HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprob6 rectificarea bugetului local al oraqului Solca, pe anul 2018,

conform anexei, caxe este pafie integrant6 din prezenta hot6r6re'

Art. 2 Primarul oraqului Solca, prin Biroul buget-contabilitate, resurse

umane, impozite $i ta.re locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hot6rAri'

;h:"*2 CONTRASEMNEAZA,
Secretarul oraqului Solca

'AnffK'eanan

li;

Solca, 21 decembrie 2018

Nr. 78

@
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Anexa la HCL nr. 78 din 21 decembrie 2018

INFLI,,'ENTE iN BUGETi-,L LOCAI PE ANUL 20 I 8

p, Sccretarul oraiului Solca

Aqgelica Bahan

INDICATORI (COD) AN 2018 TRIM. IV
TOTAL VENITURI +256.258 +256.258

43.02 +27 .368 +27 .368
43.02.31 +27 .368 +27 .368

48.02 +228.890 +228.890
48.02.04 +228.890 +228.890

48.02.04.01 +228.890 +228.890

TOTAL CIIELTUIELI +256.258 +256.254
74.02 +256.258 +256.258

8I +256.254 +256.258

81.04 +256.258 +256.258
74.02.05.01 +256.258 +256.258
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