
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea utilizirii excedentului bugetului local al ora$ului Solca $i al

activitililor finanlate din venituri proprii $i subvenlii din anul2020 in bugetului local al

ora$ului Solca li al actiYitirilor finanlate din venituri proprii qi subventii pe anul 2021

Consiliul Local al oraqului Solca,judelul Suceava;

Av6nd in vedere:

- Referatul de aprobarc prezentat de domnul Cornel-Trifan Jehaniuc' primarului oraqului

Solca, inregistat[ sub nr. 706 din 28.01.2021;

- Raportul de specialitate Biroului buget-contabilitate, resurse umane' impozite 9i tare

locale din cadrul Primtuiei oraSului Solca, inregistat sub 707 din 28 01 2021;

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

buget, hnanle, administrarea domeniului public ;i privat al oragului' agdculturd' gospod[rie

coirr.rala, proteclia mediului 5i turism din cadrul Consiliului local' inregistrat sub rr' 13 din

2q.01.2021;

- Adresa Liceului Tehnologic "Tomfa Vod6" Solca nr' 68 din 17 01 2021 inregistrata la

Primdria oragului Solca sub nr' 377 din 18 01 2021;

Tinand cont de:

- Ordinul Ministerului Finanlelor Publice 3155/2020 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind incheierea exerci{iului bugetar al anului 2020;

Avdnd la bazi:

- Prevederile Legli nr' 21312006 p vind finanlele publice locale' cu modificdrile 9i

completarile ulterioare;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) $i alin (4) lit a)' a1t 133 alio (3) lit' a)' respectiv' a1t l55

alin. (1) lit. c) 9i alin. (4) iit. b) din oUG Dr. 5712019 privind Codul administmtiv;

HOTATLISTE:

Art.lseaprobiutilizareasumeide62.664,08leidinexcedentulbugetuluilocalalora$ului
Solca pe anul 2020, pentu flnanlarea investitiilor aprobate in bugetul local al oragului Solca pe anul

2021, din care suma de 46 894,08 la capitolul 65 02 "invdfdm6nt" pentru proiectul "Practice pentru

viitorul meu" 9i suma de 15.770,00 lei la capitolul 7402 "salubrizare" pentru achizi'ia unui

buldoexcavator.

Art. 2 Se aprobi utilizarea sumei de 14 833,68 lei din excedentul bugetului activitdlilor

finanlate din veniiwi proprii $i subvenlii al oraqului Solca pe arul 2020' penhu finanlarea

in 
"rt1iilo, 

aprobate in bugetul activit[Iilor finanlate din venitu proprii $i subvenlii ai ora$ului

Solca pe anul 2021, pentru proiectul "Modernizare Pia16 in oraqul Solca"'



Art. 3 Pdmarul ora$ului Solca. prin Biroul buget-conlabilitate, resurse utnane, impozite ;i
taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotilrari

PRE$EDINTE DE SEDINTA,

Gheorghe turba$

Secretar General al oraqului Solca,

CONTRASEMIItrAZA,

Or*r,WSr.

Solca, 29 ianuarie 2021
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