
R O M Â N I A
JUDEŢUL IAŞI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAŞCANI
Str.Ştefan cel Mare,nr. 7,cod 705200 PAŞCANI-ROMÂNIA 

Telefon: 0232-762300;0232-762530; Fax 0232-766259;

C Ă T R E ,
COLEGIUL TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PAŞCANI 
STRADA CEFERIŞTILOR, NR. 3

Prin prezenta vă comunicăm faptul prin Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Paşcani pe 
anul 20F9, la capitolul 65.02 , pentru Colegiul Tehnic ” C.F. UNIREA” Paşcani s-a alocat suma de 
725.500 lei.
Vă comunicam alaturat trimestrialitatea sumelor alocate. Mii lei

Capitol 65.02. Total an Trim I Trim II
Trim
III

Trim
IV

1. Bunuri si servicii din care: 693 320 145 137 91
1.1. Finanţare de baza 516 170 130 130 86
1.2. Finanţare complementara 177 150 15 7 5
2. Burse 30 30
3.CES 2.5 2.5
TOTAL 725.5 320 177.5 137 91

Totodată vă solicităm să respectaţi prevederile art. 4, alin (2) ” Sumele aprobate, la partea de 

cheltuieli în cadrul cărora se angajeaza, se ordonanţează si se efectuează plaţi, reprezintă limite maxime, 

care nu pot fi depăşite” , alin (3)” Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor 

bugetare aprobate” şi alin (4)” Angajarea si utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate 

atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii” din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările si completările ulterioare.

Cu privire la veniturile obţinute din donaţii si sponsorizări vă aducem la cunoştinţa faptul că, 

conform art. 5, alin (2) ” Donaţiile şi sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul 

de venituri şi cheltuieli numai după încasarea lor” .

Orice cheltuială peste limitele maxime aprobate în buget se va putea angaja numai după rectificarea 

bugetară aprobată de către ordonatorul principal de credite.

In cazul în care înregistraţi venituri proprii avem rugămintea să cumulaţi aceste venituri cu finanţarea 

pe care o primiţi de la ordonatorul principal de credite şi să întocmiţi Bugetul de venituri si cheltuieli pe 

anul 2019 pe sursa E.

Ordonator principal de credite 
Ing. Dumitru Pantazi

Direcţia economica 
Ec. Angelica Labontu


