
 

 

 

 

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. 1399 din 25.03.2011; 
 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. 1400 din 25.03.2011; 

- Adresa nr. 60569/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Suceava; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 11/2010 privind bugetul de stat 
pe anul 2010, cu  modificările  şi completările ulterioare; 
 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 cu suma de + 40.949 lei în 
trimestrul I al anului 2011, atât la venituri cât şi la cheltuieli, la secţiunea de 
funcţionare suma de 30.426 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 10.523 lei, precum şi 
modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
de personal la învăţământ cu suma de + 40.700 lei, 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, 
              Maria Apetroaie                                   Marian Lungu 
                 Secretarul oraşului Solca 
Solca, 31 martie 2011 
Nr. 10 



 

 

 

 

ROMÂNIA                            Anexă la HCL nr. 10 din 31.03.2011 
JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 
PRIMĂRIA 
 

 
INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 

 
 
 

INDICATORI (COD) AN 
2011 

TRIM I TRIM III 

TOTAL VENITURI 00.01 +40.949 +81.649 -40.700 
11.02 0 +40.700 -40.700 

11.02.02 0 +40.700 -40.700 
48.02 +40.949 +40.949 0 
33.02 +30.426 +30.426 0 

33.02.50 +30.426 +30.426 0 
39.02 +10.523 +10.523 0 

39.02.03 +783 +783 0 
39.02.07 +9.740 +9.740 0 

SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE +30.426 +71.126 -40.700 
11.02 0 +40.700 -40.700 

11.02.02 0 +40.700 -40.700 
33.02 +30.426 +30.426 0 

33.02.50 +30.426 +30.426 0 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE +10.523 +10.523 0 

39.02 +10.523 +10.523 0 
39.02.03 +783 +783 0 
39.02.07 +9.740 +9.740 0 

TOTAL CHELTUIELI +40.949 +81.649 -40.700 
51.02 +14.426 +14.426 0 

20 +14.426 +14.426 0 
20.01 +14.426 +14.426 0 

20.01.30 +14.426 +14.426 0 
51.02.01.03 +14.426 +14.426 0 

65.02 0 +40.700 -40.700 
10 0 +40.700 -40.700 

10.01 0 +43.350 -43.350 
10.01.01 0 +33.356 -33.356 
10.01.05 0 -7.486 +7.486 
10.01.06 0 +3.923 -3.923 
10.01.10 0 +3.328 -3.328 



 

 

 

 

10.01.11 0 +9.419 -9.419 
10.01.30 0 +810 -810 

10.03 0 -2.650 +2.650 
10.03.01 0 -2.650 +2.650 
65.02.03 0 +10.839 -10.839 

65.02.03.01 0 +5.001 -5.001 
65.02.03.02 0 +5.838 -5.838 

65.02.04 0 +29.861 -29.861 
65.02.04.01 0 +14.289 -14.289 
65.02.04.02 0 +11.116 -11.116 
65.02.04.03 0 +4.456 -4.456 

68.02 +2.000 +2.000 0 
57 +2.000 +2.000 0 

57.02 +2.000 +2.000 0 
57.02.01 +2.000 +2.000 0 
68.02.50 +2.000 +2.000 0 

70.02 +17.523 +17.523 0 
20 +7.000 +7.000 0 

20.01 +7.000 +7.000 0 
20.01.03 +7.000 +7.000 0 

71 +10.523 +10.523 0 
71.01 +10.523 +10.523 0 

71.01.30 +10.523 +10.523 0 
70.02.05.01 +10.523 +10.523 0 

70.02.06 +7.000 +7.000 0 
74.02 +7.000 +7.000 0 

20 +7.000 +7.000 0 
20.01 +7.000 +7.000 0 

20.01.09 +7.000 +7.000 0 
74.02.05.01 +7.000 +7.000 0 

SECTIUNEA DE 
FUNCŢIONARE 

+30.426 +71.126 -40.700 

51.02 +14.426 +14.426 0 
20 +14.426 +14.426 0 

20.01 +14.426 +14.426 0 
20.01.30 +14.426 +14.426 0 

51.02.01.03 +14.426 +14.426 0 
65.02 0 +40.700 -40.700 

10 0 +40.700 -40.700 
10.01 0 +43.350 -43.350 

10.01.01 0 +33.356 -33.356 
10.01.05 0 -7.486 +7.486 
10.01.06 0 +3.923 -3.923 



 

 

 

 

10.01.10 0 +3.328 -3.328 
10.01.11 0 +9.419 -9.419 
10.01.30 0 +810 -810 

10.03 0 -2.650 +2.650 
10.03.01 0 -2.650 +2.650 
65.02.03 0 +10.839 -10.839 

65.02.03.01 0 +5.001 -5.001 
65.02.03.02 0 +5.838 -5.838 

65.02.04 0 +29.861 -29.861 
65.02.04.01 0 +14.289 -14.289 
65.02.04.02 0 +11.116 -11.116 
65.02.04.03 0 +4.456 -4.456 

68.02 +2.000 +2.000 0 
57 +2.000 +2.000 0 

57.02 +2.000 +2.000 0 
57.02.01 +2.000 +2.000 0 
68.02.50 +2.000 +2.000 0 

70.02 +7.000 +7.000 0 
20 +7.000 +7.000 0 

20.01 +7.000 +7.000 0 
20.01.03 +7.000 +7.000 0 
70.02.06 +7.000 +7.000 0 

74.02 +7.000 +7.000 0 
20 +7.000 +7.000 0 

20.01 +7.000 +7.000 0 
20.01.09 +7.000 +7.000 0 

74.02.05.01 +7.000 +7.000 0 
SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE 

+10.523 +10.523 0 

70.02 +10.523 +10.523 0 
71 +10.523 +10.523 0 

71.01 +10.523 +10.523 0 
71.01.30 +10.523 +10.523 0 

70.02.05.01 +10.523 +10.523 0 
            

 PRIMAR,                                                     CONTABIL, 
              Valeruţ Ţăranu-Hofnăr                                       Mirela Pricop 
            
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
PRIMAR 

 
 

                                                            Înregistrat sub nr. 1399 din 25.03.2011 
 
 

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 adresa nr. 60569/2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Suceava, se constată modificări asupra a bugetului local al instituţiei 
noastre, astfel că se impune rectificarea bugetului local cu suma de + 40.949 lei în 
trimestrul I al anului 2011, atât la venituri cât şi la cheltuieli, la secţiunea de 
funcţionare suma de 30.426 lei, iar la secţiunea de dezvoltare 10.523 lei, precum şi 
modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
de personal la învăţământ cu suma de + 40.700 lei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Drept pentru care, doamnelor şi domnilor consilieri vă propun rectificarea 
bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2010, în sensul celor menţionate mai 
sus. 
 
  

 
PRIMAR, 

Valeruţ Ţăranu-Hofnăr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 
Compartimentul buget-contabilitate 
Nr. 1400 din 25.03.2011 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre 

privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2011 
 
 

 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 
 
 
 
 
                            


