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JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

uorAnAne
privind rectificarea bugetului local al oragului Solca qi al activitalilor finanlate din

venituri proprii qi subvenJii, pe anul 2017

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;

Av6nd in vedere:
- Raportul prezenlal de cdtre primarul oragului Solca, domnul Comel-Trifan

Jehaniuc, inregistrat sub nr. 2298 din27 .04.2017:.

- Expunerea de motive a primarului oraqului Solca, domnul Comel-Trifan

Jehaniuc, inregistr atd stb r'r . 2299 din 27 .04 .2017 ;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului,

agricultur5, gospodirie comunald, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului
local;

- Raportul Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale

din cadrul Primdriei oraqului Solca. iffegistrat sub nr.2J00 din 27.04.2017l,
- Adresa Liceului Tehnologic "Tomqa Vod6" Solca nr.960 din 27.04.2017

iffegistratd la unitatea noastrd cu ff.2289 din 27 .04.2017;
- Adresa Ciminului pentru Persoane Virstnice Solca nr.258 din 26.04.2011

inregistrata la unitatea noastri cu nr.2278 din 26.04.2017;
- Prevederile art. 19 alin. (\ , art. 49 alin. (5) qi (6) din Legea m.27312006

privind finan{ele publice locale, cu modificErile qi complet6rile ulterioare, qi Legea nr.

6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
in temeiul art. 36 alin. (a) lit. a) qi ar1.45 alin. (2) lit. a) din Legea ru.21512001

a administraliei publice locale, republicatd, cu modific6rile qi completirile ulterioare;

HOTAPJ.$TE:

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al oragului Solca, pe anul 2017,
conform anexei nr.1 care este parte integrarte din prezenta hotdrare.

Art. 2 Se aprobi rectificarea bugetului activitalilor frnanlate din venituri proprii
qi subven(ii al oraqului Solca, pe arr.;J 2011, confotm anexei w.2 care este parte

integrantd din prezenta hotArere.

Art. 3 Pdmarul oraqului Solca, prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane,

impozite gi ta-re locdle va duce la indeplinire prevederile prezentei hoterexi.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
Ma ia ,lpetroaiei Secretarul ora5ului Splca

Marian Lunqlu
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Anexa nr.1 IaI{CL nr.31/31 .05.2017

INFLUENTE iN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017

iEDINTA, SECRETAR.
riei Marian Lungu
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INDICATORI (COD) AN 2017 TRIM. II
TOTAL VENITURI 0 0

TOTAL CHELTUIELI 0 0
65.2A 0 0

65.2A.03 +6.450 +6.450
65.24.03.01 +1.950 +1.950

65.24.03.02 +4.500 +4.500
65.2/..04 -6.450 -6.450

65.2A.04.01 -1.950 -1.950
65.24.04.02 -4.500 -4.500
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Anexa nr.2 la HCL r.31131.05.2017

INFLUENTE iN BUGETI,IL ACTIVITATILOR FINANTATE

DIN VENITL]RI PROPRII $I SI]BVENTII PE ANUL 2017

INDICATORI (COD) AN 2017 TRIM. II
TOTAL VENITURI +9.932 +9.932

1',7 +9.932 +9.932
+9.932 +9.932

3 7.10.01

TOTAL CIIELTUIELI +9.932 +9.932

68.2G +9.932 +9.932

20 +9.932 +9.932

20.01 +9932 +9.932

20.01.30 +9.932 +9.932

68.2G.04 +9.932 +9.932

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mariad-Petrgaiei -

SECRET
Marian Lung


