ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR
Nr. 8300 din 9.11.2015

PROIECT

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.8299 din 9.11.2015;
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, înregistrat la nr. 8301 din 9.11.2015;
- 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 și Hotărârea nr. 44 din 1.10.2015;
- Adresa nr. 63071/4.11.2015 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Suceava și înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 8244 din 6.11.2015;
- Prevederile OUG 47/2015cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele
măsuri bugetare;
- 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
după cum urmează:
I. cu suma de 317.200 lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor –cod 11.02.02.- din care:
a) 166.200 lei pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din
care:
a1) 148.200 lei pentru salarii, sporuri, îndemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite
prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
a2) 18.000 lei pentru cheltuieli prevăzute la art. 104, alin. (2), lit. b)-d) din Legea educației
naționale nr. 1/2011
b) 114.000 lei pentru hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în învățământul
preuniversitar de stat
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c) 37.000 lei 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
II.cu suma de 236.000 lei pentru echilibrarea bugetului local –cod 11.02.06- din care:
a) 107.000 lei- sumă repartizată potrivit prevederilor art. 51, alin.(4), lit.a2) din OUG nr.
47/2015 din care:
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”
b) 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"

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.

Inițiator,
Primar,
Toma Ioan Pavel

Avizat pentru legalitate:
Secretarul comunei,
Ciornei Laura
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