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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 și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016 
 

   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 2016 a fost aprobat prin Legea nr. 339/2015, iar publicarea în 
Monitorul Oficial nr. 941 din 19 decembrie 2015, 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 modificșrile 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. 

       Menționez că propun includerea acestui proiect pe ordinea de zi în ședința ordinară din 
data de 28.01.2016 deoarece nu mai avem timpul necesar efectuării publicității până în 
termenul legal de adoptare a bugetului local. 
     Proiectul de hotărâre nu a fost finalizat până la această dată deoarece nu am avut toate 
datele necesare. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a transmis, prin 
adresa nr. 8843/29.12.2015 (înregistrată la nr. 9664/29.12.2015) și adresa nr. 
SVG_STZ/78/18.01.2016 (înregistrată la nr. 337/19.01.2016) repartizarea sumelor 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,sumele din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit, estimările pentru anii 2017-2019  precum și repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din TVA pe anul 2016 comunicată de Ministerul Finanțelor 
Publice. 

Consiliul Județean Suceava , prin adresa nr. 490/11.01.2016 (înregistrată la nr. 
292/18.01.2016), a trasnsmis sumele repartizate și aprobate alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit precum și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale. Imediat ce am primit aceste date am finalizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și a 
listei obiectivelor de investiții pentru anul 2016 conform anexelor nr. 1 și 2. 

            Drept urmare propun analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea acestuia în forma 
prezentată.  
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