
 

HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. II 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. 2761 din 13.05.2016 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 2762 din 13.05.2016; 
 - 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. ________ din 23.05.2016; 
 - adresa nr. 5028/1.03.2016 de la Consiliul Județean Suceava înregistrată la instituția noastră 
sub nr. 1424/4.03.2016, respectiv adresa nr. 994/9.05.2016 de la Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” 
– Boroaia 
 - 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. 
II din  2016 după cum urmează: 
 

I. LA VENITURI: 
 

-   cap.  37.02.01-  „Donații și sponsorizări” cu suma de + 45.000 lei 
-  cap.  43.30.00-  „Sume primite pentru plată drepturi copii cu cerințe educaționale speciale” cu 

suma de + 6.391 lei 
 

II. LA CHELTUIELI: 
 

-   cap. 65.02.03.02/art. 57.02.01 „învăţământ primar – ajutoare sociale în numerar ” cu suma 
de + 1.431 lei 
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      -   cap. 65.02.04.01 „învăţământ secundar inferior ” cu suma de + 49.960 lei din care: 
    - art. 10.01.01- salarii de bază cu suma de – 14.000 lei 
    - art. 10.01.11 – fond aferent plata cu ora cu suma de + 14.000 lei 

                                   - art. 10.03.01- CAS cu suma de – 800 lei 
                                   - art. 10.03.06- concedii şi indemnizaţii cu suma de + 800 lei 

                              - art. 20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de + 43.724 lei 
                                    - art. 20.11 „cărți, publicații” cu suma de + 1.276 lei 

  - art. 57.02.01 „ajutoare sociale în numerar” cu suma de + 4.960 lei 
 Art.2     (1)  Se aprobă acceptarea sumei de 90.000 lei conform Contractului de sponsorizare 
nr. 476/4.05.2016 încheiat între Asociația Școala de Valori - București și Școala Gimnazială Moișa – 
structură arondată Şcolii Gimnaziale „Vasile Tomegea” – Boroaia 
                          (2) Se aprobă transferul sumei de 45.000 lei în bugetul Şcolii Gimnaziale „Vasile 
Tomegea” – Boroaia la cap. 65.02.04.01 „învăţământ secundar inferior ” art. 20.05.30 „alte obiecte de 
inventar” cu suma de + 43.724 lei  și art. 20.11. „cărți, publicații” cu suma de + 1.276 lei 
 Art.3    Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei pentru activitățile desfășurate cu ocazia serbării 
celei de-a XII-a ediții a „Zilei comunei Boroaia” din data de 9.06.2016. 

Art.4   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Butnariu Cristian Constantin                                                        

                   Contrasemnează, 
                                       Secretarul Comunei, 
                          Remus Vasile PREDOAIA 
 
Boroaia, 23 mai 2016          
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