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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local  al comunei Unteni, judeţul Botoşani pentru anul 2013 
 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.1673/2013, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.1674/2013, 
 având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
            ţinând cont de prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.53/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică,   
 în baza prevederilor: 

- art.36, alin. (4), litera a şi art.63, alin.(4), litera b) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi complşetările ulterioare; 

- Legii  nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 
- ale dispoziţiilor art.20 alin.(1), litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.1, pct.12 din Legea nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 care 

stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului centralizat 
al unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2013; 

- Ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si a ministrului 
finantelor publice nr.244/2651/2010 privind gradul de colectare a veniturilor 
proprii; 

- Deciziei nr.16 /04.03.2013 a Directorului executiv al DGFPJ Botosani prin care ni 
s-au repartizat sumele din TVA si din cote defalcate din impozitul pe venit; 

- adresei nr. 3645/06.03.2013 a Consiliului Judetean Botosani  prin care ne-au  fost 
comunicate  sumele aprobate  prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani 
nr.20/06 martie 2013,reprezentand  sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea 
bugetelor locale  ,cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale si sume defalcate din TVA pentru drumuri   

 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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h o t ă r ă ş t e :   
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
  Art.1. - Aprobă  bugetul  local al comunei Unţeni pe  anului 2013,  care cuprindet la 

partea de venituri suma de 2.442,0 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de  2.850,0 mii lei. 
Diferenta de 408,0 mii lei se acopera din excedentul executiei bugetare a  anilor precedenti. 

  Art.2. - Bugetul local al comunei Unţeni cuprinde resurse financiare locale 
mobilizate atât la partea de venituri cât şi la partea  de cheltuieli, la dispoziţia Consiliului 
Local  şi repartizarea  acestora  pe destinaţii în vederea realizării şi finanţării acţiunilor şi 
activităţilor.            
              Art.3. – Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută  pe baza 
debitelor curente şi restante  din impozite şi taxe locale datorate de către populaţie şi persoane 
juridice de pe raza comunei Unţeni, cotele defalcate din impozitul pe venit  şi taxa pe valoarea 
adăugată repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene Botoşani, pentru 
echilibrarea bugetelor locale, cotele defalcate din impozitul pe venit  şi taxa pe valoarea 
adăugată repartizate de Consiliul Judetean Botosani,  potrivit prevederilor legale în vigoare. 
              Art.4. - (1) Sinteza bugetului local pe anul 2013, detaliat la venituri pe capitole şi  
subcapitole, iar la partea de cheltuieli  pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum 
şi aliniate după caz, este prevăzuta la cap.II. 

                                                                   
Capitolul II 

Structura veniturilor bugetului local 
 

              Art.5. - (1) Construirea resurselor financiare ale bugetului local  se face  pe seama  
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale prelevate  de la persoane fizice  şi 
juridice  de pe raza  administrativ –teritorială a comunei, cotele din impozitul pe venitul din 
salarii, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 
potrivit legii. 
                (2) Încasarea impozitelor şi taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte  venituri ale 
bugetului local, de orice natură şi provenienţă se efectuează în conformitate cu prevederile 
legilor în vigoare, precum şi  potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. 
              Art.6. - Veniturile bugetului local pe anul 2013 sunt în sumă de 2.442 mii lei, după 
cum urmează: 
VENITURI TOTALE ………………………………………………….                                               2.442,0 mii lei 
 1.Venituri   proprii…………………………………………………...                                                                     637,0 mii lei 
  I. Venituri curente-din acestea: ………………………………… 2.417,0 mii lei 
  A. Venituri fiscale-din care: ……………………………….                                             2.357,0 mii lei 
  A.1. Impozit pe venit .....................................................                                                           260,0  mii lei 
  A.2. Impozite şi taxe pe proprietate …………………..                                   197,0  mii lei 
  A.3. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii ……………                         1.900,0 mii lei 
  A.4. Alte impozite si taxe fiscale ……………………..          10,0 mii lei    
  B. Venituri nefiscale ………………………………………     60,0 mii lei 
  C. Subventii ……………………………………………….                                                                            25,0 mii lei 
 

Capitolul III 
Regimul, structura şi destinaţia  cheltuielilor 

 
              Art.7. - (1) Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local  pe anul 2013 
reprezintă limita maximă care nu poate  fi depăşită, iar modificarea lor se va face ţinând cont  
de condiţiile legale. 
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              (2) Angajarea,contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea  de 
cheltuieli se va face numai cu respectarea  prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare 
aprobate. 
              Art.8.-În structura economică, cheltuielile bugetare locale pe anul 2013 se prezintă 
astfel: 
              CHELTUIELI TOTALE                                                                 2.850,0 mii lei               
1.Cheltuieli curente –din acestea                                                                        2.431  mii lei 
                    a)cheltuieli de personal                                                               1.490,00 mii lei 
                    b)cheltuieli materiale şi servicii                                                       867,0 mii lei 
                    c)asistenţă socială                                                                             65,00 mii lei 
                    d)burse                                                                                                9,00 mii lei 
2.Cheltuieli de capital                                                                                           419,0 mii lei 
              Art.9. - Cheltuielile pentru autorităţile executive ce se finanţează de la bugetul  local 
al comunei Unţeni în anul 2013 se stabilesc  în sumă de 518,0 mii lei din care: 288,0 mii lei 
cheltuieli de personal si 230,0 mii lei bunuri şi servicii. 
              Art.10. - Cheltuieli cu alte servicii publice  se stabilesc în sumă de  22,0 mii lei, din 
care: 17,0  mii lei cheltuieli de personal; 5,00 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii; 
              Art.11. - Cheltuieli cu ordinea publică se stabilesc la suma de 80,0 mii lei, din care 
80,0 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii  . 
              Art.12. - (1) Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de 1.392,0 mii lei. 
              (2) Cheltuieli pentru învăţământ  se stabilesc  în sumă de 1.265,00 mii lei, din care: 
1.052 mii lei cheltuieli de personal, 204,00 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii si burse 9,00 
mii lei  . 
             (3) Cheltuieli pentru sănătate se stabilesc în sumă de 10,00 mii lei din care 10,00 mii 
lei cheltuieli cu bunuri si servicii. 
               (4) Cheltuieli pentru cultură, recreere şi religie se stabilesc în sumă de 47,0 mii lei 
din care: 18,0 mii lei cheltuieli de personal  si 29,0 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii. 

(5) Cheltuieli pentru asistenţa socială sunt stabilite în sumă de 150,0 mii lei din care: 
a) 85,00 mii lei cheltuieli de personal reprezentând salariile asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav; 
b) 36,00 mii lei reprezentând indemnizaţiile lunare pentru persoanele cu handicap grav 
c) 25,00 mii lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 
d) 4,00  mii lei pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, 

pentru beneficiarii de ajutor social. 
              Art.13. - Cheltuieli cu servicii şi dezvoltare publică  se stabilesc în sumă de 125,0 
mii lei din care: 17,0 mii lei cheltuieli de personal; 30,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii  
şi 78,0 mii lei cheltuieli de capital. 
              Art.14.- Cheltuieli pentru protectia mediului sunt stabilite in suma de 40,00 mii lei 
din care 40,00 mii  lei cheltuieli cu bunuri si servicii.     
              Art.15. - Cheltuieli  pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 593,0 mii lei din 
care: 13,0 mii lei cheltuieli de personal;239,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii  şi 341,0 
mii lei cheltuieli de capital. 
 

Capitolul IV 
Dispoziţii finale 

 
              Art.16. - (1) În conformitate  cu prevederile legale, primarul  comunei răspunde de 
realizarea prevederilor legale ale bugetului local, în care analizează periodic situaţia 
financiară şi stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului local. 
              (2) Trimestrial, primarul  comunei prezintă consiliului local informare privind stadiul 
execuţiei bugetului local, propuneri de măsuri corespunzătoare. 
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Art.17. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare 
la execuţia bugetului local. 

Art.18. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Tucaliuc Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
3 aprilie 2013 
Nr.31. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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