
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

oRA$uL SOLCA

CONSlLIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului local qi al activit[filor finan]ate din venituri proprii gi subvenlii al

oragului Solca pe anul 2020

Consiliul Local al oraqului Solca, judelul Suceava;

AvAnd in vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului

Solca, inregistrat sub nr. 3771 din 24.07 .2020;

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe

locale din cadrul Primdriei oraqului Solca, inregisrat sub nr.37'/2 din24.07.2020;

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

buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd, gospodirie

comurala, protec{ia mediului gi turism din cadrul consiliului local, inregistrat sub nr. /dJ- din 31

itlie 2020;

- Adresa Cdminului pentru Persoane Vdrstnice Solca nr. 389 din 10.07.2020, inregistratd

la Primdria oragului Solca sub nr. 3606 din 15.072020t

linS:rd cont de:

- Necesitatea aprobirii rectificirii Bugetului local qi al activitAtrilor finanlate din venituri

proprii gi subvenlii al oraqului Solca pe anul 2020;

Avdnd la bazd:

- Prevederile art. 19 alin. (2), art. 36 alin (2) qi ar1. 49 alin. (6), (7) Si (9) din Legea nr.

273/2006 privind finanlcle publicc locale, cu modificdrile qi cornpletdrile uherioare;

- Prevederile Legii nr. 5/2020 privind Bugetul de stat pe anul 2020, cn modificdrile qi

completdrile ulterioare;

in temeiul a1t. 129 alin. (2) lit. b) qi alin. (4) lit. a) din oUG nr. 57l2o1g privind codul

administrativ;



HOTARA.$TE:

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al oraqului Solca, pe anul 2020, conform

anexei nr. 1, care este parte integrantd din prezenta hotirdre.

Atl. 2 Se aprobd rectificarea bugetului activitdlilor finanlate din venituri proprii qi

subvenlii al oragului Solca, pe anul 2020, conform anexei nr.2, care este partc integrantd din
prezenta hotArare.

Ar1. 3 Prezenta hot51'are se comunici, prin intermediul Secretarului general al oragului

Solca, in termenul prevezut de lege, Primarului oragului Solca, Institutiei Prefectului- Judelul

Suceava, Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi laxe locale din cadrul primdriei

oraEului Solca.

PRE$EDJNTE DE $EDINT
(REFUZA SA SEMNEZE) /

Gheorghe Ghinghiloschi

Petru Pavel Maruld

CONTRASEMNEAZA,
general al oraqului Solca

Ange-lipa Bahan
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(REFUZA SA Spr.rxszD dr' general al oraqului Solca

Anexa nr. I la HCL nr. 41 din 3 I iulie 2020

INF-LUENTE iN SUCPTUL LOCAL AL ORA$ULUI SOLCA PE ANUL 2O2O

INDTCATORT (coD) AN 2020 TRIM, III
TOTAL VENITURI +6.200 +6.200

07.02 +2.050 +2.050
07.02.01 +2.050 +2.050

07.02.01.01 +2.050 +2.050
16.02 +525 +525

16.02.03 +525 +525
33.02 +3.625 +3.625

3 3.02.08 +3.625 +3.625
TOTAL CHELTUIEIT +6.200 +6.200

51.02 -5.000 -5.000
20 -5.000 -5.000

20.01 -5.000 -5.000
20.01.03 -5.000 -s.000

5 I .02.01 03 -5.000 -5.000
51.02.01.03 -5.000 -5.000

74.02 +11.200 +11.200
20 +11.200 +11.200

20.01 +1 1.200 +11.200
20.01.30 +11.200 +1 1.200

74.02.05.01 +11.200 +11.200
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Gheorghe Ghinghiloschi

Petru Pavel Maruld
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P_RE$ETIJNTE DE $EDI NTA,
(REFUZA SA SEMNEZE) 

- CONTRASEMNEAZA,

INFLUENTE iN EUCPTUT ACTIV.TAT,LOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII $IsuBVENTrr AL ORA$ULUr soLCA pE ANUL 2020

Anexa nr. I la HCL nr. 4l din 31 iulie 2020

NDICATORT (coD) AN 2020 TRIM. III
rUtAL VI]NITURI
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+7,100 +7.100
+6.100 +6.100
+9.000 +9.000
+9.000 +9,000
-2,900 -2.900
-2.900 -2.900

+1.000 +1.000
+3.000 +3.000
+4.000 +4.000
-1.000 - l .000
-1.000 -1.000
-1.000 -1.000

+7.100 +7.100

general al oraqului Solca
Angelica Bahan
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Petru Pavel Maruld


