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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS
Consiliul Local

HOTĂRÂREA
nr.47 din 27.11.2017

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli finanțate integral din venituri proprii al
Comunei Pîrteștii de Jos pe anul 2017

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,
judeţul Suceava, înregistrată la nr.7778 din 17.11.2017;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat la nr.7780 din data de 17.11.2017;

- Raportul comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava nr. 8569 din 21.09.2017 cu privire la
examenul de definitivare în învăţământ sesiunea 2018;

- Adresa Liceului Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, jud.Suceava nr.
2578/17.11.2017;

- Prevederile art. 4 alin.(3) și (4) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4.814
din 31 august 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
examenului naţional de definitivare în învăţământ;

- Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4.815 din 31 august 2017
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de
definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018

- Dispoziţiile art. 1 alin (2) lit c), art.5 alin.(1) lit.a), alin.(2), (3),(4), art. 71, art. 73 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 Bugetul de venituri și cheltuieli finanțate integral din venituri proprii al
Comunei Pîrteștii de Jos pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, în calitate de ordonator principal de credite,
Compartimentul financiar – contabil, taxe și impozite locale 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.

Președinte de ședință,
Parasca Vasile

Contrasemnează,
Viză CFP

Secretar comună,
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Consilier superior
Ciornei Laura
Gorcea Mihaiela


