ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava
pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
înregistrat sub nr. 9298 din 14.12.2015;
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, înregistrat la nr. 9300 din 14.12.2015;
- Bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava pentru anul 2015, aprobat prin HCL
nr. 8 din 6.02.2015, modificat prin HCL nr. 13 din 31.03.2015, modificat prin HCL nr. 22
din 15.05.2015 și rectificat prin HCL nr. 36 din 22.07.2015, HCL 38 din 14.08.2015, HCL nr.
43 din 29.09.2015, Hotărârea nr. 44 din 1.10.2015 și Hotărârea nr. 53 din 25.11.2015;
- Raportul Comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului local al comunei
Pîrteştii de Jos,jud.Suceava prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre
- Adresele nr.63425/7.12.2015 și 63498/11.12.2015 emise de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava și înregistrate la Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr.9200
din 9.12.2015 și respectiv 9283 din 11.12.2015;
- Prevederile art.83, alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 950/2015 privind alocarea unor sume defalcate din
TVA pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ special de stat finanțate
din bugetele proprii ale județelor;
- Prevederile art. 19 alin.(1) lit.a), alin. (2) și art. 20 alin (1) lit c), h) și i) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 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 rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava
cu suma de 1650 lei din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale și cu suma de 63700 lei pentru învățământ, sumă defalcată din TVA destinată pentru
salarii, sporuri, îndemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și
contribuțiile aferente acestora, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Primarul comunei Pîrteştii de Jos, în calitate de ordonator principal de credite, prin
Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Nicanor
Pîrteştii de Jos, 16.12.2015
Nr.56

Contrasemnează,
Secretar,
Ciornei Laura

