ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR
Nr. 402 din 22.01.2016

Proiect

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava și a Programului de investiții pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava d-l
Toma Ioan Pavel, înregistrat la nr. 401 din 22.01.2016;
- Raportul Compartimentului finnaciar –contabil, taxe și impozite și achiziții publice;
- Legea bugetului de stat nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial nr.
941/19.12.2015
- Prevederile art.39 alin.(6) și (7) și art. 58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 273/2001
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
- Adresa nr. 8843/29 12 2015 prin care se repartizează Comunei Pîrteștii de Jos, de
către A.J.F.P Suceava, cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și cota de 20% din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 și estimări pe
anii 2017 – 2019;
- Adres nr. Svg_stz/78/18 01 2015 a A.J.F.P. Suceava privind valoarea estimată a
veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2016 și estimările pe
anii 2017 - 2019;
- Adresa nr. 490/11 01 2016 a Consiliului Judetean Suceava potrivit căreia se
repartizează Comunei Pîrteștii de Jos valoarea sumelor alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din
TVA pentru valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2016, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 993/2015 pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.
72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar .
- Prevederile art. 38,38 ^1 și 39 din Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanțele
publice.
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (a), art art. 45 şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos pentru
anul 2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului anului 2015, în sumă de 1.037.044 lei pentru
secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos, județul
Suceava pentru anul 2016, după cum urmează:
1. 600.000 lei -Construire Punte Pietonală la Mușuleac (Adi) și apărări maluridocumentații, avize,autorizații, DTAC-executie-diriginte santier;
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2. 20.000 lei -Amenajare grup sanitar și creare nou acces pentru pacienți la
dispensarul uman din Comuna Pîrteștii de Jos;
3. 165.000 lei- Amenajare /pavare căi pietonale pe DJ 178 A de la sediul primăriei
până la limita UAT Cacica -DTAC –documentații avizare și autorizare-executie;
4. 200.308 lei- Reparații și extindere C3-anexa de la Cămin cultural Loncuț din
comuna Pîrteștii de Jos, Județul Suceava-refacere instalație electrică -refacere grup
sanitar-lucrări de construire pentru extindere anexa existentă -dotare CT –instalație
termică existentă-expertizare Cămin Cultural Deleni;
5. 50.000 lei -Lucrări reparație Școală Primară Rodină și înlocuire acoperiș corp B
care aparține Liceului Tehnologic ”Nicanor Morosan” Pîrteștii de Jos;
6. 1.736 lei- Întocmire documentații cadastrale pentru înscriere terenuri aparținând
Primăriei comunei Pîrteștii de Jos în cartea funciară.
Art.3. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2016 conform anexei nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul şi Compartimentul financiar – contabil, taxe și impozite și achiziții
publice din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar,
Toma Ioan Pavel

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Ciornei Laura

Hotărâre adoptată cu votul majorităŃii consilierilor locali în funcŃie
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