
 

HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. III 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. 3543 din 29.06.2016 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3544 din 
29.06.2016; 

- 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 8.07.2016; 
 - 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. III din 2016 
după cum urmează: 

I. LA VENITURI: 
 

            - cap. 03.02.18-  „Impozit pe venituri din transfer de proprietăți imobiliare” cu suma de + 6.265 lei 
            - cap. 07.02.03-  „Taxe judiciare de timbru” cu suma de + 4.312 lei 

- cap. 35.02.01.02-  „Amenzi și alte sancțiuni” cu suma de + 2.072 lei 
- cap. 36.02.32.03-  „Sume provenite din finanțarea anilor precedenți” cu suma de + 12.341 lei 
- cap. 37.02.01.-  „Donații și sponsorizări” cu suma de + 45.000 lei 
  

II. LA CHELTUIELI: 
 

- cap. 51.02.03. „Autorități executive” cu suma de - 24.440 lei după cum urmează: 
                             - art. 20.01.03 „Iluminat” cu suma de + 5.000 lei 
                            -  art. 20.01.09 „Prestări servicii” cu suma de – 29.440 lei 

 
-   cap. 65.02. „Învăţământ preşcolar , primar și gimnazial ” cu suma de + 46.130 lei 

                     - art. 10- salarii cu suma de + 0 lei 
    - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de – 1.570 lei 

- art. 10.01.06 - alte sporuri cu suma de – 1.390 lei 
- art. 10.01.11 - plata cu ora cu suma de – 2.540 lei 

            - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 2.550 lei 
                                                - art. 10.03.02 - şomaj cu suma de - 130 lei 
                                                - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 140 lei 
                                   - art. 10.03.04 - accidente de muncă cu suma de + 30 lei 
                                                - art. 10.03.06 - concedii şi indemnizaţii cu suma de + 2.910 lei 
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                     - art. 20- materiale cu suma de + 42.150 lei 
                                         - art. 20.02. „reparații curente” cu suma de + 20.460 lei 
                                         - art. 20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de + 14.820 lei 

- art. 20.11 „cărți și publicații” cu suma de + 1.130 lei 
                                          - art. 20.30.30 „alte bunuri și servicii” cu suma de + 5.740 lei 

   -  art. 71.01.03 „mobilier și aparatură birotică ” cu suma de + 3.980 lei 
 

- cap. 67.02.03.07/art. 20.01.03 „Iluminat  ” cu suma de + 2.000 lei 
 

- cap. 70.02.06. „Iluminat  ” cu suma de + 0 lei: 
                          -  art. 20.01.03 „iluminat” cu suma de + 10.000 lei  
                     -  art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de -10.000 lei 
 

- cap. 70.02.50/art. 20.01.09 „Gospodărire comunală – prestări servicii ” cu suma de + 15.000 lei 
 

- cap. 74.02.06/art. 71.01.30 „Canalizare – alte cheltuieli de investiții ” cu suma de + 70.400 lei 
 

- cap. 84.02.03. „Drumuri și poduri  ” cu suma de – 49.900 lei: 
                     -  art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de -19.900 lei 
                           - art. 20.02. „reparații curente” cu suma de - 30.000 lei 
 

- cap. 87.02.50/art. 71.01.30 „Alte acțiuni economice – alte cheltuieli de investiții ” cu suma de + 10.800 lei 
 

Art.2  Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre  

 
Art.3   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Zaharia Constantin                                                       

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
Boroaia, 8 iulie  2016          
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