
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
   

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pe anul 2013 

 
 
 Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 Analizând Raportul prezentat de către primarul oraşului Solca, domnul Valeruţ Ţăranu-
Hofnăr, înregistrat sub nr. 12648 din 27.11.2013; 
 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. 12649 din 27.11.2013; 

- Prevederile art. 36 alin. (1) şi (2), art. 49 alin (4) şi (9) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 5/2013 privind 
bugetul de stat pe anul 2013;  
 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), 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 +109.380 lei, atât la venituri cât şi la 

cheltuieli,  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2 Se aprobă constituire fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local al 

oraşului Solca, cu suma de 18.105 lei, conform anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de 18.105 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Consiliului local al oraşului Solca, conform anexei nr. 2 care este parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţat din venituri proprii şi subvenţii 
cu suma de +71.380 lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Primarul oraşului Solca, prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite şi 
taxe locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ,                                                                      
                     Secretarul oraşului  Solca,                                                                               
            Gheorghe Coturbaş                                                       Marian Lungu 
 
 
Solca, 29 noiembrie 2013 
Nr. 59 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 59/29 noiembrie 2013 
 

INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 
 

DENUMIRE INDICATOR COD 
INDICATOR 

AN 2013 TRIM. IV 

TOTAL VENITURI  +109.380 +109.380 
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02 0 0 
Vărsăminte din SF pentru finanţarea SD 37.02.03 +18.105 +18.105 
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 -18.105 -18.105 

Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 +109.380 +109.380 
Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne 42.02.34 +13.000 +13.000 

Subvenţii pentru finanţarea unor prog de inters naţional 42.02.51.01 +96.380 +71.380 
TOTAL CHELTUIELI  +109.380 +109.380 

 „Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 -5.438 -5.438 
Active financiare 71 -5.438 -5.438 
Active fixe 71.01 -5.438 -5.438 
Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 -331 -331 
Alte active fixe 71.01.30 -5.107 -5.107 
Autorităţi executive 51.02.01.03 -5.438 -5.438 
Alte servicii publice generale 54.02 +18.105 +18.105 
Fonduri de rezervă 50 +18.105 +18.105 
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 +18.105 +18.105 
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 54.02.05 +18.105 +18.105 
Asigurări şi asitenţă socială 68.02 +91.980 +91.980 
Transferuri între unităţi 51 +96.380 +96.380 
Transferuri curente 51.01 +96.380 +96.380 
Transferuri de la bug local pt finantarea ch in dom sanatatii 51.01.39 +96.380 +96.380 
Asistenţă socială 57 -4.400 -4.400 
Asigurări sociale 57.02 -4.400 -4.400 
Ajutoare sociale 57.02.01 -4.400 -4.400 
Asistenţă socială acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 +96.380 +96.380 
Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 -17.400 -17.400 
Ajutor social 68.02.15.01 +13.000 +13.000 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 +17.400 +17.400 
Cheltuieli materiale 20 +17.400 +17.400 
Bunuri şi servicii 20.01 +17.400 +17.400 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 +17.400 +17.400 
Iluminat public  şi electrificări rurale 70.02.06 +17.400 +17.400 
Protecţie mediu 74.02 -12.667 -12.667 
Active financiare 71 -12.667 -12.667 
Active fixe 71.01 -12.667 -12.667 
Alte active fixe 71.01.30 -12.667 -12.667 
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 -12.667 -12.667 
    
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETAR, 
 Gheorghe Coturbaş      Marian Lungu 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 59/29 noiembrie 2013 
 

INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 
 

DENUMIRE INDICATOR COD 
INDICATOR 

AN 2013 TRIM. IV 

TOTAL VENITURI  0 0 
TOTAL CHELTUIELI  0 0 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 +904 +904 
Cheltuieli materiale 20 +2.500 +2.500 
Bunuri şi servicii 20.01 +2.500 +2.500 
Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 +500 +500 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 +2.000 +2.000 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85 -1.596 -1.596 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01 -1.596 -1.596 
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01.01 -1.596 -1.596 
Autorităţi executive 51.02.01.03 +904 +904 
Alte servicii publice generale 54.02 -18.105 -18.105 
Fonduri de rezervă 50 -18.105 -18.105 
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 -18.105 -18.105 
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorit locale 50.02.05 -18.105 -18.105 
Învăţământ 65.02 +405 +405 
Cheltuieli materiale 20 +405 +405 
Bunuri şi servicii 20.01 +405 +405 
Apă, canal şi salubritate 20.01.04 +292 +292 
Transport  20.01.07 +405 +405 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 -292 -292 
Învăţământ secundar superior 65.02.04.02 +405 +405 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 +6.796 +6.796 
Cheltuieli materiale 20 +6.796 +6.796 
Bunuri şi servicii 20.01 +6.796 +6.796 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 +6.796 +6.796 
Iluminat public  şi electrificări rurale 70.02.06 +6.796 +6.796 
Protecţie mediu 74.02 +10.000 +10.000 
Cheltuieli materiale 20 +10.000 +10.000 
Bunuri şi servicii 20.01 +10.000 +10.000 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 +10.000 +10.000 
Salubritate 74.02.05.01 +10.000 +10.000 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETAR, 
 Gheorghe Coturbaş      Marian Lungu 
 
 

 
 
 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 59/29 noiembrie 2013 
 
 

INFLUENŢE ÎN BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢAT DIN  
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2013 

 
 

DENUMIRE INDICATOR COD 
INDICATOR 

AN 2013 TRIM. IV 

TOTAL VENITURI  +71.380 +71.380 
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 -25.000 -25.000 
Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.10.13 -10.000 -10.000 
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10.50 -15.000 -15.000 
Subvenţii  43.10 +96.380 +96.380 
Subv de la bug local pt finantarea ch in dom sanatatii 43.10.10 +96.380 +96.380 

TOTAL CHELTUIELI  +71.380 +71.380 
Asigurări şi asistenţă socială 68.10 +71.380 +71.380 
Cheltuieli de personal 10 +54.910 +54.910 
Cheltuieli salariale în bani 10.01 +42.000 +42.000 
Salarii de bază 10.01.01 +34.000 +34.000 
Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 +4.500 +4.500 
Alte sporuri 10.01.06 +3.500 +3.500 
Contribuţii  10.03 +12.910 +12.910 
Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 +11.000 +11.000 
Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 +210 +210 
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 +1.590 +1.590 
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.04 +110 +110 
Bunuri şi servicii 20 +16.470 +16.470 
Bunuri şi servicii 20.01 +10.770 +10.770 
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 +1.500 +1.500 
Apă, canal şi salubritate 20.01.04 +1.000 +1.000 
Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 +500 +500 
Transport  20.01.07 +4.500 +4.500 
Alte bunuri şi servicii 20.01.30 +3.270 +3.270 
Hrană  20.03 +3.000 +3.000 
Hrană pentru oameni 20.03.01 +3.000 +3.000 
Medicamente şi materiale sanitare 20.04 +2.700 +2.700 
Medicamente  20.04.01 +2.000 +2.000 
Materiale sanitare 20.04.02 +200 +200 
Dezinfectanţi  20.04.04 +500 +500 
Asistenţă socială acordată persoanelor în vârstă 68.10.04 +71.380 +71.380 

 
 
  PRIMAR,        CONTABIL, 
 Valeruţ Ţăranu-Hofnăr      Mirela Pricop 
 

 


