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Expunere de motive
la Proiectul de hotărâre 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

În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finantelor
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget local se
aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data
publicării Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Bugetul de stat pe anul 2018 a fost aprobat prin Legea nr.2/2018, publicată în
Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2018 Secțiunea a 2-a , a impus întocmirea și
respectarea calendarului de aprobare a bugetului local. Legea bugetară anuală
stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul
acestora, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de
execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, stabilește principiile, cadrul general și
procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor
publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice
locale.

Proiectul de buget întocmit în conformitate cu prevederile menționate mai sus,
a fost afișat la sediul instituției și pe site-ul institutiei www.comunapirtestiidejos.ro.
încă din trimestrul IV al anului 2017 raportându-ne la datele deținute la acea dată.
La data de 6.02.2018 am inițiat proiectul de buget pe baza veniturilor și

cheltuielilor estimate, precum și în conformitate cu repartizările sumelor
comunicate prin adresele:
- Adresa nr. SVG_STZ/59/11 01 2018 prin care se repartizează de catre

A.J.F.P Suceava , Comunei Pirtestii de Jos din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 17,25% din
impozitul pe venit pentru anul 2018 și estimari pe anii 2019 – 2021

- Adresa nr. 1339/15 01 2018 a Consiliului Județean Suceava potrivit căreia i
se repartizează
Comunei valoarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, si a sumelor defalcate din TVA pentru
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale,

- Adresa nr. SVG_STZ/214/31 01 2018 a A.J.F.P. Suceava privind
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA și a sumelor defalcate
din TVA pentru echilibrare, completată prin adresa nr. SVG_STZ/249/5 02
2018, înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava la nr. 751
din 6.02.2018;
Avândînvedererepartizareapropusă cu privire la utilizareaexcedentuluianului

2017, reanalizândobiectivele de investițiinoiși/sauînderulare, consider
căesteoportună o modificare a Programului de investiții conform anexei la
Proiectul de hotărâre nr. 1058 din 14.02.2018. Scopulacesteimodificărieste de a
folosifonduriledisponibilecâtmaieficient, de a realiza/iniția un numărmai mare de

http://www.comunapirtestiidejos.ro


obiective deinvestițiiîn prima parte a anuluiși de a
realocafonduriledisponibileînfuncție de priorități.

DrepturmarepropunanalizareaProiectului de hotărâreşiadoptareaacestuiaîn
forma prezentată la data de 14.02.2018.
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