ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL

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.
6658 din 14.12.2016 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6659 din
14.12.2016;
- 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. 6746 din 21.12.2016;
- adresele nr. 27270/13.12.2016 și 27454/14.12.2016 de la Consiliul Județean 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. IV din 2016 după
cum urmează:

I.

LA VENITURI:

- cap. 04.02.04- „Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit” cu suma de + 5.000 lei
- cap. 11.02.06- „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de + 55.000 lei
- cap. 43.30.00- „Sume de la bugetul județan către bugetul local” cu suma de + 2.905 lei

II.

LA CHELTUIELI:

- cap. 51.02.03/ art. 20.01.09 „Autorități executive – prestări servicii ” cu suma de + 4.600 lei
- cap. 65.02. „Învăţământ preşcolar , primar și gimnazial ” cu suma de + 2.905 lei din care:
- art. 20.01.05. „carburanți, lubrifianți” cu suma de - 500 lei
- art. 20.01.08. „poșta și telecomunicații” cu suma de + 120 lei
- art. 20.01.09. „prestării servicii” cu suma de + 380 lei
- art. 57.02.01- ajutoare sociale în numerar cu suma de + 2.905 lei
- cap. 65.02.04.01/ art. 71.01.01 „Învățământ secundar inferior - construcții ” cu suma de + 40.000 lei
- cap. 67.02.03.07/ art. 20.01.09 „Cămin cultural – prestări servicii ” cu suma de + 6.000 lei
- cap. 68.02.50.50/ art. 57.02.01 „alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale – ajutoare sociale în numerar ” cu
suma de + 1.000 lei
- cap. 70.02.50./art. 71.01.30 „Gospodărire comunală – alte cheltuieli de investiții ” cu suma de + 8.400 lei

Art.2 Se aprobă Lista de investiţii modificată conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3 Se aprobă derularea de către Comuna Boroaia a obiectivului de investiții „Împrejmuire și instalație de
iluminat tip nocturnă teren sport Școala Gimnazială Vasile Tomegea – Boroaia”, prin capitolul de cheltuieli
65.02.04.01/art.71.01.01 – Învățământ secundar inferior - construcții
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 Boboc Ana din sat Bărăști, comuna
Boroaia ca urmare a decesului numitului Todică Vasile.
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
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