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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. 13053 din 22.12.2013; 
 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; 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3604/20.12.2013; 
- Raportul compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Solca, 

înregistrat sub nr. 113054 din 22.12.2013; 
- Prevederile art. 19 alin. (2) şi (9) şi art. 82 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 al oraşului Solca cu suma de +20.000 lei, 
precum şi virări de credite în cadrul capitolelor bugetare 51.02 „Autorităţi executive” şi 74.02 
„Protecţie mediu”, atât la venituri, cât şi la cheltuieli,  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se validează Dispoziţiile a Primarului nr. 251/17 decembrie 2013 şi 252/19 decembrie 
2013. 

Art. 3 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,                                   
              Ioan Filimon                                                                       Marian Lungu 
 
 
Solca, 23 decembrie 2013 
Nr. 62 



 
Anexă la HCL nr. 62 din 23 decembrie 2013 

 
 

INFLUENŢE ÎN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 
 
 

DENUMIRE INDICATOR COD 
INDICATOR 

AN 2013 TRIM. IV 

TOTAL VENITURI  +20.000 +20.000 
Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 +20.000 +20.000 
Subvenţii de la bugetul de stat pt finanţarea cheltuieli urgente 
specifice sezonului rece 

42.02.64 +20.000 +20.000 

TOTAL CHELTUIELI  +20.000 +20.000 
 „Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 0 0 
Bunuri şi servicii 20 0 0 
Bunuri şi servicii 20.01 -924 -924 
Furnituri de birou 20.01.01 -310 -310 
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 -405 -405 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 -1.793 -1.793 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 +1.584 +1.584 
Bunuri de natura ob de inventar 20.05 +764 +764 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +764 +764 
Deplasări, detaşări, transferuri 20.06 +160 +160 
Deplasări, detaşări, transferuri 20.06.01 +160 +160 
Autorităţi executive 51.02.01.03 0 0 
Protecţie mediu 74.02 0 0 
Bunuri şi servicii 20 0 0 
Bunuri şi servicii 20.01 0 0 
Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 -742 -742 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 +742 +742 
Salubritate  74.02.05.01 0 0 
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 84.02 +20.000 +20.000 
Tranferuri curente 20 +20.000 +20.000 
Bunuri şi servicii 20.01 +20.000 +20.000 
Carburanti 20.01.05 +20.000 +20.000 
Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri 84.02.03.01 +20.000 +20.000 

 
 
 
       PRIMAR,                                                          CONTABIL, 
      V. TARANU HOFNAR                                              M. PRICOP 

  
 
 
 
 


