
 

  HOTĂRÂRE 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava aferent 
 trim. IV 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. 

5695 din 20.10.2016 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5696 din 
20.10.2016; 

- 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. 5773 din 27.10.2016; 
 - 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. IV din 2016 după 
cum urmează: 

I. LA VENITURI: 
 

            - cap. 11.02.02-  „Sume TVA pentru cheltuieli descentralizate” cu suma de + 17.500 lei 
            - cap. 42.02.41-  „Subvenții finanțare sănătate” cu suma de + 2.822 lei 

- 
  

II. LA CHELTUIELI: 
 

- cap. 54.02.05./art.50.04 „Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale ” cu suma de - 10.000 lei  
 

-   cap. 65.02. „Învăţământ preşcolar , primar și gimnazial ” cu suma de + 16.000 lei 
                     - art. 10- salarii cu suma de + 16.000 lei 
    - art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 11.290 lei 

- art. 10.01.06 - alte sporuri cu suma de – 670 lei 
- art. 10.01.11 - plata cu ora cu suma de + 3.000 lei 

            - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 2.080 lei 
                                                - art. 10.03.02 - şomaj cu suma de + 10 lei 
                                                - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 400 lei 
                                   - art. 10.03.04 - accidente de muncă cu suma de + 20 lei 
                                                - art. 10.03.06 - concedii şi indemnizaţii cu suma de - 130 lei 

                     - art. 20- materiale cu suma de + 0 lei 
                                         - art. 20.01.04. „apă - canal” cu suma de -356 lei 

- art. 20.01.05. „carburanți, lubrifianți” cu suma de + 356 lei 
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 - art. 20.01.07. „transport” cu suma de -2.000 lei 
 - art. 20.05.30 „alte obiecte de inventar” cu suma de + 2.000 lei 

 
- cap. 65.02.50/art. 57.02.03 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului – tichete de grădiniță ” cu suma de + 

1.500 lei 
 
   - cap. 66.02.08 „Sănătate ” cu suma de + 2.822 lei 

- art. 10.01.01 - salarii de bază cu suma de + 2.271 lei 
      - art. 10.03.01 - CAS cu suma de + 373 lei 
       - art. 10.03.02 - şomaj cu suma de + 11 lei 
       - art. 10.03.03 - sănătate cu suma de + 143 lei 
  - art. 10.03.04 - accidente de muncă cu suma de + 4 lei 
       - art. 10.03.06 - concedii şi indemnizaţii cu suma de +20 lei 
 

- cap. 68.02.50.50/art. 57.02.01 „Alte cheltuieli asistență socială – ajutoare în numerar ” cu suma de + 1.000 lei 
 

- cap. 70.02.06. „Iluminat  ” cu suma de + 26.200 lei: 
                          -  art. 20.01.03 „iluminat” cu suma de + 6.200 lei  
                     -  art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de + 50.000 lei 
          - art. 71.01.01 „construcții” cu suma de - 30.000 lei 
 

- cap. 74.02.05 „Colectare, tratare, distrugere deșeuri ” cu suma de + 21.100 lei: 
                          -  art. 20.01.06 „piese de schimb” cu suma de + 10.200 lei  
                     -  art. 20.01.09 „prestări servicii” cu suma de + 10.900 lei 

 
- cap. 74.02.06 „Canalizare” cu suma de + 0 lei: 

                          -  art. 71.01.01 „construcții” cu suma de – 50.000 lei  
                     -  art. 71.01.30 „alte cheltuieli de investiții” cu suma de + 50.000 lei 
   

- cap. 84.02.03. „Drumuri și poduri  ” cu suma de – 38.300 lei: 
                     -  art. 20.01.05 „combustibil” cu suma de -9.000 lei 
                           - art. 20.01.06 „piese de schimb” cu suma de + 15.000 lei 
                     -  art. 20.02 „reparații curente” cu suma de – 18.100 lei  
                     -  art. 71.01.01 „construcții” cu suma de -26.200 lei 
           

Art.2     Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre  
Art.3   Se aprobă utilizarea Fondului de rezervă la dispoziția autorităților locale în sumă de 10.000 lei pentru 

finanțare cap. 74.02.05 „Colectare, tratare, distrugere deșeuri ”. 
Art.4   Se aprobă acordarea sumei de 1.000 lei ajutor de urgență în conformitate cu prevederile art. 41 din 

Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, numitei Beraru Maria din sat Boroaia, comuna 
Boroaia ca urmare a decesului fiului ei Onofrei Mihai  

Art.5   Primarul şi Compartimentul Contabilitate al Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Dencef Valentin                                                     

          Contrasemnează, 
                              Secretarul Comunei, 
                 Remus Vasile PREDOAIA 
 
 
Boroaia, 27 octombrie 2016          
Nr. 50 


