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JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSII-,IUL LOCAL

norAnAnn
privind aprobarea bugetului local al oragului Solca qi al activiti{ilor finan{ate

din venituri proprii qi subven{ii, pe anul 2017

Consiliul Local al oragului Solca, jude{ul Suceava;

Analizdnd Raportul prezentat de c[tre primarul oragului Solca, domnul Cornel
Trifan f,ehaniuc, inregistrat sub nr. 1001 din24.02.2017;

Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraEului Solca, domnul Cornel Trifan

Jehaniuc, inregistratd sub nr. 966 din 23.02.2017 ;

- Raportul Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale
din cadrul Primdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 1 101 din 01.03 .2017;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico -
sociale, buget, finan{e, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturd,

' gospod[rie comunald., protec{ia mediului qi turism din cadrul Consiliului local;
- Adresele Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Suceava, nr.

SVG_STZ1258 din22.02.2017 inregistratS la Primdria oraqului Solca sub nr.938 din
22.02.2017 qi nr. SVG/STZ1368113.03.2017, inregistratd la unitatea noastrb sub

nr.l428l15 .03 .2017;
- Adresa Consiliului Judelean Suceava nr.4837 din28.02.2017 inregistratd la

Primdria oraEului Solca sub nr. 1196 din 06.03 .2017;
- Prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 612017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
- PrevederileLegiiresponsabilitdtii fiscal-bugetare nr.6912010;
in temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) qi arl. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 21512001 a

administra{iei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare.

HOTARA$TE:

Art. 1 Se aprobd bugetul local al oraqului Solca pe anul 2017, conform anexei nr. 1

care face parte integrant6 din prezenta hot6r6re.
Aft. 2 Se aprobi bugetul activitSlilor finanlate din venituri proprii qi subvenlii,

conform anexei nr.2 carc face parte integrantd din prezenta hotdr6re.



7 Art. 3 Se aprobd utilizarea sumei de 284.882 lei din excedentul bugetului local al

oraqului Solca pe anul 2016 pentru frnanlarca investiliilor aprobate in bugetul local al

oragului Solcape anul 2OI7 conform anexei nr.lcare face parte integrantd din prezenta

hotdrAre.
Art. 4 Se aprobd programul de investilii publice pe anul 2017, in sumd de

1.513.658 lei, sum[ cuprinsd in prevederile bugetului local pe anul 2017 , conform anexei

nr. 3 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art" 5 Se aprobd numdrul de personal gi fondul de salarii pentru anul 2017

conform anexei rr. 4laprezenta hotdrdre.

41t. 6 Se aprobd bugetul local previzionat pentru ani\2018-2020, conform anexei

nr. 5 la prezentahotSrAre.
Art. 7 Primarul oraqului Solca, prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane,

impozite qi taxe locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotSrdri.

CONSILIERI LOCA
Maria Apetroaiei
Petru Cotoarl
Gheorghe Ghingh

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
REFUZA SA SEMNEZE)

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul oragului Solca*"rW

Solca,31 martie 2017
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