
 

HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. I din 2016 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 

969 din 18.02.2016 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 970 din 
18.02.2016; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. 1141 din 26.02.2016; 

- adresa nr. 295/15.02.2016 de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava  
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

În temeiul art. 45 alin.( 2 ) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1   Se aprobă  rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent trim. I din 2016 după 
cum urmează: 

I. LA VENITURI: 
 

-      cap.  11.02.02-  „Sume defalcate din T.V.A pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate” cu suma de + 
8.100 lei 

II. LA CHELTUIELI: 

            -    cap.  51.02 „Autorităţi executive” cu suma de + 0 lei: 
                     - art. 10- salarii cu suma de + 0 lei 
    - art. 10.01.01- salarii de bază cu suma de – 1.500 lei 
    - art. 10.01.12  - indemnizaţii cu suma de – 2.000 lei 
                                         - art. 10.03.01 – CAS cu suma de + 3.340 lei 

- art. 10.03.02 – șomaj cu suma de + 160 lei 
 -   cap. 65.02.50/art. 57.02.03 „alte cheltuieli în domeniul învățământului – tichete de creșă și tichete sociale 

pentru grădiniță ” cu suma de + 8.100 lei 
Art.2   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Murariu Marcel                                                        

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 26 februarie 2016          
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