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EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi

modificarea Programului de investiții pentru anul 2018
În cursul acestui an au fost demarate și / sau finalizate lucrări de investiții

planificate în conformitate cu Programul de investiții aprobat. Astfel, după primul semestru,

se poate face un bilanț al sumelor cheltuite precum și al sumelor disponibile la terminarea

unor lucrări, reevaluarea obiectivelor de investiții ce se mai pot efectua până la finalul

anului și necesitatea includerii unor obiective noi, strict necesare întreținerii și dezvoltării

comunei.

De asemnea,

- luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de

acordare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată, fapt ce a

determinat o scădere a cuantumului încasărilor la bugetul local,

- ţinând cont de faptul că rectificarea bugetului de stat, alocarea de fonduri către UAT Pîrteștii

de Jos din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.

2/2018 și din veniturile propria, nu suntem în măsură să acoperim necesarul de finanţare a

administraţiei publice locale până la finalul anului conform prevederilor bugetare, în

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea

unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, am efectuat rectificările necesare asigurării finanţării şi cheltuielilor cu

personalul, cheltuielile cu corecţiile financiare aferente proiectelor, pentru plata arieratelor,

precum şi pentru rambursarea împrumuturilor contractate (Utilități și Mediu la Standarde

Europene în județul Suceava).

Menționez, din nou, că suma de 1899 mii lei, virată în contul comunei în baza art. 2 din

Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la

dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități

administrativ-teritoriale afectate de calamitațile naturale, va fi utilizată pentru achitarea unor

cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse în lunile iunie si

iulie 2018.

Astfel, pentru a efectua lucrări de întreținere și/sau reparații în regie proprie, pe lângă

mijloacele de transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava

achiziționate deja, propun achiziționarea următoarelor utilaje: aparat sudură electrofuziune

(piamat), aparat sudură electric, generator curent trifazic, motopompă apă pe benzină. Aceste

utilaje sunt necesare și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în timpul unei intervenții

sau după, pentru remedierea unor pagube.



Drept urmare, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006
cu modificările și completările ulterioare şi datorită necesităţii unor reaşezări bugetare între
articole şi alineate în buget, propun analizarea Proiectului de hotărâre și adoptarea în forma
prezentată, a Hotărârii privind rectificarea bugetului local și modificarea Programului de
investiții pentru anul 2018.
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