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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA Proiect

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 1058 din 14.02.2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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

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 la nr 1057 din 14.02.2018;
- 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;

- Prevederile art.III alin. (1), (2) și (3) și Tabelul 1.1-nr. crt. 2 din Anexă ale Ordonanţei de
Urgenţă nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 11, art. 12, art. 13 alin.(1), art. 19, art. 38 alin. (2) lit.b) și art. 40 din Legea-
Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.5,7,13,15,29 și 30 din Ordonanța de Urgență nr. 90 din 6 decembrie 2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termen;

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru

determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 26 alin.(4), art.39 alin.(6) și (7), art.56 și art. 58 alin.(1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- 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;



2

În temeiul 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 bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos pentru anul
2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului anului 2017, în sumă de 1.308.089 lei pentru
secțiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava
pentru anul 2018, după cum urmează:

1. 150.000 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;

2. 583.089 lei -Construire Punte Pietonală la Mușuleac (Adi) și apărări maluri-cote
ISC/executie/diriginte santier;

3. 80.000 lei -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. 80.000 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 de Jos;

5. 275.000 lei - Achizitie autospecială de pompieri pentru dotarea Serviciului voluntar
pentru Situații de Urgență.

6. 50.000 lei- Reparații curente REMIZĂ PSI
7. 45.000 lei-Schimbare învelitoare, izolare termică , înlocuire tîmplărie la Liceul

Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos
1. 45.000 lei- Lucrări de apărări de maluri în Pîrteștii de Jos, zona – pod INARA (Hinata) ,

DJ 178A – confluența Inara cu Soloneț

Art.3. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2018 conform anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul şi Compartimentul financiar – contabil, taxe și impozite și achiziții publice din
cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Inițiator,
Primar,

Toma Ioan Pavel
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Control financiar preventiv Avizat pentru
legalitate,

Consilier superior Secretar,
Gorcea Mihaiela Ciornei Laura

Hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie


