
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
                                              PRIMAR                         P R O I E C T     

Nr.5347 din 6.08.2015 
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local  al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi 

modificarea  Listei de investitii pentru anul 2015 
  Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 
     Având în vedere: 
- Raportul domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, înregistrat sub 

nr.5346 din 6.08.2015; 
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul 

Suceava, înregistrat la nr. 5348 din 6.08.2015; 
- Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. 61981/3.08.2015, nr. 

61987/4.08.2015 și nr. 62018/5.08.2015 cu privire la finanțare cheltuieli de personal în 
învățământul preuniversitar de stat, privind rectificare buget de stat cu repartizare în 
trimestrul III 2015 și cu referire la nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al u.a.t Pîrteștii de Jos; 

- 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; 

- 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, 
precum  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
     Art.2. Se aprobă  utilizarea sumei de 60200 lei din fondului de rezervă.  
     Art.3. Se aprobă modificarea Listei de investiţii conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.4 Primarul comunei Pîrteştii de Jos, în calitate de ordonator principal de credite şi 
Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

Inițiator, 
Primar, 

Toma Ioan Pavel 
 
                                                                                                  Avizat pentru legalitate:               
                                                                     Secretarul comunei, 
                                                                                                          Ciornei Laura 


