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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNAPÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR P R O I E C T

Nr.5039 din 21.08.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava,modificării utilizării excedentului anului 2017şi modificarea Programului de
investiții

pentru anul 2018

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.5024 din 21.08.2018;

- Raportul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe locale și achiziții publice din
cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la nr.5039 din 21.08.2018;

- Bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava pentru anul 2018, aprobat prin HCL
nr.2 din 14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii
de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizării excedentului anului 2017 și a Programului de
investiții pentru anul 2018 și rectificat prin H.C.L.nr.28 din 14.08.2018 privind rectificarea
bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi modificarea Programului de
investiții pentru anul 2018;

- Prevederile art. 19 alin.(1) lit.a), alin. (2), art. 20 alin (1) lit c), h) și i), art. 36 și art. 45,46 și
48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cumodificărileşicompletărileulterioare;

- Prevederile art. 3 al 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, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 187 din 18 iulie 2018.

- Prevederile art. 29, 38,38 ^1 și 39 din Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanțele publice;
- Legea bugetului de stat nr.2/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2018

Secțiunea a 2-a;

Întemeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. (a), art 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 și
modificarea utilizării excedentului anului 2017 în sumă de 1.308.088 lei,conform anexei nr. 1care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava și
modificarea utilizării excedentului anului 2017 ,conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre astfel:
- suma de 753.000 pentru secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Pîrteștii
de Jos, județul Suceava pentru anul 2018, după cum urmează:

1. 50.000 lei -Modernizare DC21 KM 5+600-7+130L-1,50 KM în comuna Pîrteștii de Jos
județul Suceava -cote ISC/Cofinanțare/documentatii/avize-autorizații/diriginte șantier;
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2. 523.000 lei -Construire Punte Pietonală la Mușuleac (Adi) și apărări maluri-cote
ISC/executie/diriginte santier;

3. 80.000lei-Reabilitarea și modernizarea Școlii primare din localitatea Pîrteștii de Jos
zona Rodină,comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava–documentatii/avize/ autorizații
/cote ISC/ PT/DATC/asistență tehnică/diriginte șantier/execuție;

4. 40.000 lei -Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna
Pîrteștii de Jos,județul Suceava ”-cote ISC/PT/DDE/DTAC/ documentații avize
/autorizații/ studiu expertiză coloana de aducțiune Păltinoasa-Pîrteștii deJos;

5. 40.000 lei - Achizitie autospecială de pompieri pentru dotarea Serviciului voluntar
pentru Situații de Urgență.

6. 20.000 lei- Achiziție aparat sudură electrofuziune (piamat ), aparat sudură electric,
generator curent trifazic, motopompă apă pe benzină.

-suma de 555.088 lei pentru secțiunea de funcționare din cadrul bugetului local al comunei
Pîrteștii de Jos, județul Suceava pentru anul 2018, pentru plata cheltuielilor de personal și plata
ratei+dobânzi aferente programului ”Utilități și Mediu la Standarde Europene în județul Suceava”,
Art.3Se aprobă modificarea Programului de investiții pentru anul 2018 conform anexei nr. 3 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,taxe și impozite locale și achiziții publice din cadrul Primăriei
Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar,

Toma Ioan Pavel

Control financiar preventiv Avizat pentru
legalitate:

Consilier superior Secretarul
comunei,

Văleanu Mihaiela Ciornei Laura
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