
ROMÂNIA 
                                          JUDEŢUL SUCEAVA                               Proiect 

 COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
PRIMAR 

Nr. 961 din 17.02.2016  
 
 

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

 pentru anul 2016  
 
 

  Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 
      Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava d-l 
Toma Ioan Pavel, înregistrat sub nr. 960 din 17.02.2016; 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava nr 
SVG_STZ/295/15.02.2016, înregistrată la Primăria comunei Pîrteştii de Jos, 
jud.Suceava la nr. 930 din 17.02.2016, 

- Prevederile art. 4, alin. (1) din LEGEA nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate 

-  Prevederile art. 22 alin.(4),(5) și (6) din HOTĂRÂREA nr. 15 din 19 ianuarie 
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale 
pentru grădiniţă 

- Prevederile art.50 alin.(2) lit. b), alin.(3) şi art. 82 alin.(1) din Legea nr. 273/2001 
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 modifică bugetul local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava pentru anul 
2016 cu suma de 6,50 mii lei repartizată pentru finanțarea acordării stimulentului 
educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
         Art.2. Primarul, Compartimentul financiar – contabil, taxe și impozite și achiziții 
publice din cadrul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos și ordonatorul terțiar de credite, 
director al Liceului Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos județul Suceava, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
Inițiator 
Primar, 

Toma Ioan Pavel 
 
 
 
 
                                                              Avizat pentru legalitate, 
                                                                           Secretar comună, 

                                                                                       Ciornei Laura 


