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EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local  al comunei 

Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava  pentru anul 2015 
 
 

         Având în vedere prevederile OUG 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare prin Adresa nr. 63071/4.11.2015 emisă de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava au fost repartizate, pentru comuna 
noastră, următoarele sume: 

- suma de 317.200 lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor –cod 11.02.02.-care se utilizează pentru finanțarea 
de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat precum și pentru plata 
diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor 
plătite prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială personalului din învățământul preuniversitar de stat și  

-  suma de 236.000 lei pentru echilibrarea bugetului local –cod 11.02.06- din care:  
         - 129.000 lei- sumă repartizată potrivit anexei nr. 5 la OUG.nr. 47/2015-”Utilități și 
mediu” pentru achitarea debitelor restante, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente 
împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la 
standarde europene în judeţul Suceava"  și 
        - 107.000 lei- sumă repartizată potrivit prevederilor art. 51, alin.(4), lit.a2) din OUG 
nr. 47/2015 
          Pentru suma de 107.000 lei, în concordață cu necesitățile stabilite la nivel de 
comună, țind cont de cheltuielile de funcționare care trebuie acoperite până la finalul 
anului și având în vedere că am intrat în sezonul rece și apar, în funcție de vreme- lucrările 
de întreținere, dezăpeziri, etc. am propus următoarea repartizare: 

a1) 47.000 lei pentru cheltuieli ”încălzit, iluminat și forță motrică” 
a2) 10.000 lei pentru cheltuieli ”reparații curente” 
a3) 50.000 lei pentru  ”alte cheltuieli cu bunurile și serviciile” 
 

 
      Drept urmare solicit analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea acestuia 
în forma prezentată.  
 
 
 

   
Iniţiator, 
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