
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
privind rectificarea bugetului local al oraqului Solca pe anul 2013

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
Analizdnd Raporful prezentat de c6tre primarul oragului Solca, domnul

Valeru! Jdranu-Hofndr, inregistrat sub nr. 12019 din25.10.2013;
AvAnd in vedere:
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oragului,
agriculturi, gospoddrie comunald, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului
local;

- Adresa Liceului Tehnologic ,,Tomqa Vodd" Solca nr.3002 din 16.10.2013;
- Adresa Liceului Tehnologic ,,Tomqa Vod[" Solca nr. 3101 din24.I0.2013;
- Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primdriei oraqului Solca,

inregistrat sub nr. 12020 din25.10.2013;
- Prevederile art. 19, alin.(2) qi art. 36, alin. (1), art. 49 alin. (9) din Legea nr.

27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile qi completdrile ulterioare,
gi Legea nr. 512013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

in temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) qi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.
215/2001a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local, atdt la venituri, cdt gi la
cheltuieli, in cadrul capitolelor bugetare 65.02 ,,invd!5mdnt" 68.02 ,,Asisten!5
sociali" qi 74.02,,Protecfie mediu", conform anexei care face parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art. 2 Primarul oragului Solca, prin compartimentul buget-contabilitate va
ederile prezentei hotdr6ri.duce la indeplinire p
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Solca, 31 octombrie 2013
Nr.55

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul oragului Solca,*-q7-

)tr



Anexă la HCL nr. 55 din 31 octombrie 2013

INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

INDICATORI (COD) AN 2013 TRIM. IV
TOTAL VENITURI 0 0

TOTAL CHELTUIELI 0 0
65.02 – „ÎNVĂŢĂMÂNT” +10.100 +10.100

20 – BUNURI ŞI SERVICII +10.100 +10.100
20.01 – Bunuri şi servicii -53.950 -53.950

20.01.01 – Furnituri de birou +1.000 +1.000
20.01.03 – Încălzit, iluminat şi forţă motrică -29.000 -29.000
20.01.05 – Carburanţi şi lubrefinaţi -6.000 -6.000
20.01.07 – Transport -2.200 -2.200
20.01.08 – Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet -500 -500
20.01.09 – Materiale şi prestări de servicii cu caracter

funcţional
-250 -250

20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
funcţionare

+17.000 +17.000

20.02 – Reparaţii curente +40.000 +40.000
20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar +23.000 +23.000

20.05.30 – Alte obiecte de inventar +23.000 +23.000
20.06 – Deplasări, detaşări, transferări +1.500 +1.500

20.06.01 – Deplasări interne, detaşări, transferări +1.500 +1.500
20.13 – Pregătire profesională -2.750 -2.750
20.30 – Alte cheltuieli +2.300 +2.300

20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +2.300 +2.300
65.02.03.01 – Învăţământ preşcolar +47.500 +47.500
65.02.03.02 – Învăţământ primar -700 -700
65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior -36.700 -36.700

68.02 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ +3.000 +.3000
57.02 - Ajutoare sociale +.3000 +.3000

57.02.01 - Ajutoare sociale in numerar +.3000 +.3000
68.02.50 – Ajutoare de urgenţă +.3000 +.3000

74.02 – „PROTECŢIE MEDIU” -13.100 -13.100
10 – Cheltuieli de personal -13.100 -13.100
10.01 – Cheltuieli salariale în bani -13.100 -13.100

10.01.01 – Salarii de bază -13.100 -13.100
74.02.05.01 - Salubrizare -13.100 -13.100
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