
 

 

 

 

        
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 

CONSILIUL LOCAL 
                

            
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2011 
 
 Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 Analizând Raportul prezentat de către primarul oraşului Solca, domnul 
Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, înregistrat sub nr. 3904 din 19.10.2011; 
 Având în vedere: 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
Consiliului local; 

- Raportul compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei 
oraşului Solca, înregistrat sub nr. 3905 din 19.10.2011; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat 
pe anul 2011;  
 În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local la  cheltuieli,  prin virări de 
credite în cadrul capitolelor 51.02, 68.02, 70.02, 74.02 conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Primarul oraşului Solca, prin compartimentul buget-contabilitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ, 
            Apetroaiei Maria                                      Marian Lungu 
                                                                             Secretarul oraşului Solca 
 
 
 
Solca, 24 octombrie 2011 
Nr. 30 



 

 

 

 

ROMÂNIA                      Anexă  la HCL nr. 30 din 24 octombrie 2011 
JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 
PRIMĂRIA  

 
                          INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 
 

 
57.02 +15.250 +15.250 

INDICATORI (COD) AN 2011 TRIM. IV 
TOTAL VENITURI 00.01 0 0 

TOTAL CHELTUIELI 0 0 
51.02 +23.000 +23.000 

10 -17.000 -17.000 
10.01 -7.000 -7.000 

10.01.01 -5.000 -5.000 
10.01.12 -2.000 -2.000 

10.03 -10.000 -10.000 
10.03.01 -5.000 -5.000 
10.03.02 -200 -200 
10.03.03 -4.000 -4.000 
10.03.06 -800 -800 

20 +40.000 +40.000 
20.01 +39.000 +39.000 

20.01.03 +7.000 +7.000 
20.01.04 +600 +600 
20.01.05 +2.000 +2.000 
20.01.08 +5.000 +5.000 
20.01.30 +24.400 +24.400 

 20.06  +1.000 +1.000 
20.06.01 +1.000 +1.000 

51.02.01.03 +23.000 +23.000 
68.02 -44.605 -44.605 

10 -59.855 -59.855 
10.01 -37.803 -37.803 

10.01.01 -37.803 -37.803 
10.03 -22.052 -22.052 

10.03.01 -15.943 -15.943 
10.03.02 -469 -469 
10.03.03 -4.461 -4.461 
10.03.04 -153 -153 
10.03.06 -1.026 -1.026 

57 +15.250 +15.250 



 

 

 

 

57.02.01 +15.250 +15.250 
68.02.05.02 -46.605 -46.605 

68.02.50 +2.000 +2.000 
70.02 0 0 

20 0 0 
20.01 0 0 

20.01.03 -2.500 -2.500 
20.01.30 +2.500 +2.500 
70.02.06 0 0 

74.02 +21.605 +21.605 
20 +21.605 +21.605 

20.01 +21.605 +21.605 
20.01.04 +7.500 +7.500 
20.01.05 +5.000 +5.000 
20.01.09 +5.000 +5.000 
20.01.30 +4.105 +4.105 

74.02.05.02 +21.605 +21.605 
 

 
PRIMAR,                                           CONTABIL, 

            Ţăranu-Hofnăr Valeruţ                             Mirela Pricop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
               

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
PRIMAR 

 
 

                                                            Înregistrat sub nr. 3904 din 19.10.2011  
 
 

R A P O R T 
la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  

local al oraşului Solca pe anul 2011 
 
 
  Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Având în vedere faptul că la aprobarea bugetului local pe anul 2011 
prevederile bugetare pentru cheltuieli au fost condiţionate de gradul de colectare al 
veniturilor proprii, în trimestrul IV la bunuri şi servicii nu avem prevederi 
bugetare, astfel, fiind necesar ca sumele rămase disponibile la cheltuieli de 
personal să fie virate la bunuri şi servicii pentru acoperirea facturilor curente. 

Astfel, analizând cele prezentate mai sus doamnelor şi domnilor consilieri vă 
propun rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2011, la cheltuieli, 
conform anexei care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre pe care l-
am iniţiat, cu rugămintea ca dumneavoastră să-l luaţi în dezbatere în vederea 
adoptării. 
 
  

 
PRIMAR, 

Valeruţ Ţăranu-Hofnăr 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 
Compartimentul buget-contabilitate 
Nr. 3905 din 19.10.2011  
 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2011 
 
 

Astfel, compartimentul buget-contabilitate din cadrul Primăriei oraşului 
Solca, analizând proiectul de hotărâre şi Raportul prezentat de primarul oraşului 
Solca, constată că se impune rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 
2011,  conform anexei de la acest proiect de hotărâre. 
 În consecinţă, Compartimentul buget-contabilitate, avizează favorabil 
proiectul de hotărâre şi totodată recomandă plenului Consiliului local să-l ia în 
dezbatere în vederea adoptării. 
 
 

 
REFERENT SUPERIOR, 

Mirela Pricop 
 
 
 
 
                            
 


