ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS
Primar
Nr.5382 din 10.08.2015
EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei
Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi modificarea Listei de investitii pentru anul
2015
Având în vedere încasările efectuate în cursul anului din transferuri
proprietăți personale, amenzi și alte venituri și ținând cont că fondurile necesare
la secțiunea de funcționare nu sunt suficiente am propus repartizarea sumelor
încasate astfel încât să se asigure plata iluminatului public precum și plata
lucrărilor de reparații și întreținere drumuri comunale.
De asemenea propun redistribuirea sumei de 59.000 lei de la capitolul ”alte
cheltuieli” și completarea listei de investiții, fiind ultima modificare din acest an,
după cum urmează:
- 17.000 lei pentru finalizarea gardului la Liceul Tehnologic ”Nicanor
Moroșan” Pîrteștii de Jos. Propun suplimentarea sumei deoarece în
perioada vacanței școlare au fost executate lucrări urgente de investiții
precum reparații în incinta școlii și reconstruire gard de împrejmuire,
lucrări ce trebuiau finalizate până la începutul anului școlar 2015-2016,
însă suma nu este suficientă.
- 17.000 lei pentru consolidare/ reparare clădire Școala Rodină – Clădirea
în care se desfășoară cursurile pentru clasele 0-4 din zona Rodină este
veche, în stare avansată de degradare și prezintă un pericol pentru copii
care învață în clădire precum și pentru cadrele didactice.
- 3500 lei pentru lucrările de curățare și înfrumusețare aspect exterior
fântână comună din centrul satului Deleni;
- 1500 lei pentru amenajare acces din drumul DC 24 B până la clădire
dispensar/poștă din sat Deleni;
- 15.000 lei pentru renovare și amenajare la Monumentul eroilor din
centrul comunei precum și amenajare alee acces primărie;
- 5000 lei pentru construcția stației de așteptare mijloace de transport în
comun.
Propunerile de modificare a listei de investiții au fost stabilite atât
în urma solicitărilor cetățenilor din comună precum și din proprie inițiativă,
în concordanță cu obiectivele stabilite.
Drept urmare solicit analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea acestuia
în forma prezentată.
Iniţiator,
Primar
Toma Ioan Pavel

