
 

       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Bugetului local al comunei Boroaia, judeţul Suceava  
aferent anului fiscal 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. 299 
din 18.01.2016 ; 
 - Raportul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 300 
din 18.01.2016; 
 - 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. 423 din 25.01.2016; 
 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 
 - prevederile art.39 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - adresele nr. 8843/29.12.2015 și 78/18.01.2016 de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava  - 
Trezoreria Suceava înregistrate la instituția noastră sub nr. 7392/30.12.2015 și 295/18.01.2016  

- adresa nr. 490/11.01.2016 de la Consiliul Județean Suceava înregistrată la instituția noastră sub nr. 
152/11.01.2016 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit. a), ale  art.45 alin.(1) şi 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, 

 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1    Se aprobă Bugetului Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava, aferent anului fiscal 2016, conform 
anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2    Se aprobă utilizarea excedentului existent la 31.12.2015 în sumă de 407.871 lei cu destinaţia finanţării 
următorului obiectiv de investiţii : 

 „Îmbrăcăminte bituminoasă DC 13 Boroaia – Moișa” 
Art.3   Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei în conformitate cu prevederile Legii nr. 125/2002 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare  

Art.4  Primarul şi Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
    
 Preşedinte de şedinţă,                                                    
 Murariu Marcel                                                          

                     Contrasemnează, 
                                        Secretarul Comunei, 
                            Remus Vasile PREDOAIA 
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