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A N U N Ţ  
 

 În conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică şi ale prevederilor Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Local, primarul comunei Unţeni aduce la cunoştinţă un 
proiect de hotărâre, care a fost iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării 
Consiliului Local al comunei Unţeni. 

1. Raportul de specialitate nr.230/21 ianuarie 2014; 
2. Expunerea de motive nr.231/21 ianuarie 2014; 
3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 

2014. 
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui 
conţinut îl prezentăm (împreună cu expunerea de motive şi raportul de specialitate), 
la secretarul comunei Unţeni, PÂNĂ LA DATA DE 4 februarie 2014 inclusiv. 
 

PRIMAR, 
Timişag D. Dumitru 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI  UNȚENI 
JUDETUL  BOTOȘANI 
Nr.231 din 21 ianuarie 2014 
 
 
 

EXPUNERE   DE   MOTIVE 
privind aprobarea  proiectului de  buget  local pe anul 2014 

 
Prin raportul de specialitate nr.230/21.01.2014 al compartimentului de buget-finanţe, 

am fost instiinţat referitor despre necesitatea aprobării bugetului local pentru anul 2014. 
          Potrivit art.63 alin.(4), litera a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ,primarul  exercita functia de ordonator  
principal de credite . 
          Potrivit prevederilor  art.33(4) litera h) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare,ale art.5, alin.(5) din Legea  bugetului de stat 
pe anul 2014  nr.356 din 19 decembrie 2013, la fundamentarea bugetului local se  iau in calcul 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata,sumele alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,estimari ale cotelor defalcate din 
impozitul pe venit (cota de 41,75 %)  si alte sume repartizate  de catre Administrata Judeteana 
a Finantelor Publice Botosani. 
        1)Prin Decizia  nr.1/08.01.2014  a  Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Botosani,Comunei UNTENI  i  s-a repartizat  in total suma de 1.915.000 lei ,astfel: 
          A)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor ,municipiilor ,pe anul 2014 in suma totala de 1.249.000  lei,din care 
pentru : 
           a)finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar  de stat suma de  
926.000 lei,din care : 

- pentru  cheltuieli cu salariile, sporurile,indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, 
stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora suma de 827.000 lei ; 

-cheltuieli prevazute la art.104,alin.b)-e) din Legea educatiei nationale  nr.1/2011   
suma de 99.000 lei ; 
         b)plata Hotararilor judecatoresti pentru salariile din invatamantul preuniversitar  suma 
de 190.000 lei ; 

c)finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizatiile lunare   in suma de 133.000 lei ; 
          B)Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2014 in suma 
de 430.000 lei ; 
         C)Cote defalcate din impozitul pe venit,cota  de 41,75%  pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2014 in suma de 66.000 lei : 
         D)Estimari ale  veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2014, cota 
de  18,50 % reprezentand suma de  170.000 lei. 
          2))Cu adresa nr.737/14.01.2014 a Consiliului Judetean Botosani  ne-au  fost comunicate  
sumele aprobate  prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.2/14 ianuarie 2014,din care 
pentru  Comunei UNTENI suma de 250.000 lei pentru anul 2014,dupa cum urmeaza : 
 a) sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2014 in suma 
de 110.000 lei ; 
 b)cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  in suma de 
44.000 lei; 
 c)sume defalcate din TVA pentru drumuri in suma de 96.000 lei. 
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 3)Subventiile pentru incalzire potrivit OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie 
sociala in sezonul rece  se estimeaza a fi in suma de 25.000 lei. 
          4) Pe langa sumele care au fost repartizate de la nivel judetean unitatea noastra,in 
conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale si ale Ordinului 
comun al ministrului administratiei si internelor si a ministerului finantelor publice locale 
nr.244/2651/2010 privind gradul de colectare a veniturilor proprii care arata ca,daca in ultimii 
doi ani gradul de colectare a veniturilor proprii este mai mic de 97%pe fiecare 
an,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent la nivelul 
realizarilor din anul precedent ,  si-a propus a realiza pentru acest an un volum de  460.000 
lei venituri proprii, rezultand un buget total la partea de venituri  de  2.650.000 lei  . 
       La partea de cheltuieli s-a previzionat pentru anul 2014 un buget de 2.760.000 
lei,diferenta in plus de  110.000 lei fiind acoperita din excedentul bugetar precedent. 

La fundamentarea bugetului de venituri si  cheltuieli pe anul 2014 s-au respectat  
prevederile art.1,pct.12 din Legea nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,respectiv 
incadrarea in  nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului pe anul 2014 de 
1.551.000 lei aprobat prin Decizia nr.2/20 ianuarie 2014 a Sefului Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Botosani . 

Pe capitole si  titluri de cheltuieli ,bugetul local pe anul 2014 se prezinta astfel : 
        Cap.51.02 »Autoritati publice »total  574.000  lei din care : 
            a)cheltuieli de personal  284.000 lei, care cuprinde salariile personalului aparatului 
propriu al primarului si indemnizatiile alesilor locali a contributiilor angajatorului aferente 
acestora,precum si pentru plata sumelor prevazute in titlurile executorii avand ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in cuantum de 25 % din 
valoarea titlului executoriu, conform prevederilor  Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.71/2009,aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011; 
            b)bunuri si servicii  290.000 lei , care  cuprinde cuprinde cheltuieli cu lemne pentru 
foc, energie electrica,apa,convorbiri telefonice, internet, combustibil autoturism,contributia ca 
membru in Asociatia Comunelor din Romania, medicina muncii,furnituri birou, materiale 
pentru curatenie,cursuri pregatire profesionala , onorariu avocat,servicii consultanta 
contabilitate,contributia unitatii la Centrul zonal de audit public intern Rachiti,cotizatia  
membru GAL, contributia ADI Botosani, materiale si servicii cu caracter functional si  alte 
cheltuieli  legale neprevazute. 
         Cap.54.02 »Alte servicii publice »total 28.000 lei din care ; 
             a)cheltuieli de personal 18.000 lei,care cuprinde salariul si contributiile aferente 
persoanei incadrate la serviciul de  « Situatii de urgenta »; 
   b)bunuri si servicii in suma 10.000 lei,suma necesara pentru plata asigurarilor  
personalului voluntar ISU Unteni si alte cheltuieli legale  neprevazute ; 
  Cap.61.02  « Ordine publica si siguranta nationala »total  94.000 lei din care ; 
   a)bunuri si servicii in suma 94.000 lei,suma necesara pentru plata serviciului de  
paza comunala. 
         
        Cap.65.02 »Invatamant »total  1.401.800 lei din care : 
              a)cheltuieli de personal  1.017.000 lei ,care cuprinde cheltuielile cu salariile 
personalului didactic,sume necesare pentru plata salariilor castigate in instanta conform 
hotararilor judecatoresti si contributiile aferente acestora ; 
              b)bunuri si servicii  185.300 lei , care cuprinde cheltuieli materiale alocate de la 
bugetul de stat in suma de 99.000 lei ,cheltuieli cu naveta profesorilor in suma de 47.000 lei 
alocata din bugetul local ,suma de 2.000 lei pentru protectia muncii si suma de 37.300 lei 
pentru reparatii curente la colile Burlesti si Minastireni;   
              c)burse  9.500 lei pentru plata burselor scolare sociale-din bugetul local ; 
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     c)cheltuieli de capital  in suma de  190.000 lei,din care suma de 185.000 lei   
pentru plata lucrarilor de   finalizare a investitiei la grupul sanitar al Scolii Unteni si suma de 
5.000 lei pentru intocmirea proiectului si actualizarea devizului  general  al acestei investitii.         
        Cap.67.02 »Cultura,recreere si religie »total  38.000 lei,din care : 
               a)cheltuieli de personal 18.000 lei reprezentand salariul bibliotecarului si  
contributiile aferente ; 

    b)bunuri si servicii  20.000 lei, din care  suma de 18.000 lei pentru sustinerea  
cultelor de pe raza Comunei UNTENI si suma de 2.000 lei pentru  reparatii curente la 
Biblioteca comunala constand in parchetarea a doua camere; 

Cap.68.02 »Asistenta sociala » total  229.000 lei ,din care : 
a)cheltuieli de personal  160.000 lei reprezentand salariile insotitorilor persoanelor cu 

handicap grav si contributiile aferente pentru 2014; 
b)indemnizatiile lunare  pentru  persoanele  cu handicap in suma de 40.000 lei ; 
c) ajutorul pentru incalzirea locuintelor 29.000 lei  ,din care suma de  25.000 lei  

urmeaza a fi pusa la dispozitie de catre Agentia Judeteana Pentru Prestatii Sociale Botosani si   
suma de 4.000 lei  va fi  alocata din bugetul local ; 
         Cap.70.02 « Locuinte,servicii si dezvoltare publica » total 177.000 lei din care : 
           a)cheltuieli de personal  19.000 lei reprezentand salariul soferului precum si 
contributiile la buget aferente acestuia ; 
           b)bunuri si servicii  in suma de  105.000 lei ,din care 40.000 lei reprezentand 
cheltuieli cu iluminatul public stradal ,asigurarea reparatiilor instalatiilor  electrice si achizitia 
unor corpuri de iluminat,suma de 50.000 lei pentru  plata serviciilor  privind punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de 
restituire,in natura sau prin echivalent ,a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania 
iar diferenta de  15.000 lei pentru  plata  avizelor  necesare eliberate de Apele 
Romane,Inspectia in Constructii si alte avize necesare ; 

c)cheltuieli de capital  in suma de 53.000 lei pentru cofinantarea  realizarii Proiectului  
de infrastructura apa si canalizare in satele Comunei Unteni.   

Cap.74.02 »Protectia mediului « total 35.000 lei din care : 
           a)bunuri si servicii 35.000 lei reprezentand contravaloarea prestarilor de servicii 
privind colectarea deseurilor menajere  la nivelul Comunei  UNTENI. 
         Cap.84.02 »Drumuri » total  183.200 lei din care : 

a)cheltuieli de personal  35.000 lei reprezentand salariul angajatului la 
drumuri,salariul persoanei ce urmeaza a fi angajata pentru a conduce si efectua lucrarile 
necesare cu buldoexcavatorul primariei,precum si contributiile aferente acestora ; 
         a)bunuri si servicii in suma de  148.200 lei  , din care suma de 100.000 lei care va fi 
utilizata pentru drumurile comunale si  reparatii podete,iar suma de 48.200 lei pentru 
acoperirea costurilor  cu intretinerea si utilizarea buldoexcavatorului cum ar fi :revizii 
periodice,asigurari,piese schimb,motorina si alte cheltuieli legale neprevazute . 

 In conformitate cu prevederile art.58,alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale,asa cum a fost modificata si completata  prin OUG nr.63/2010,excedentul anual 
al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar precedent in suma de 110.000 lei  
va fi utilizat ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , respectiv pentru  
plata lucrarilor de   finalizare a investitiei la grupul sanitar al Scolii Unteni ,partial suma de 
110.000 lei. 
           Urmare celor prezentate mai sus propun un proiect de hotărâre pentru aprobarea 
proiectului de buget local pe anul 2014. 
 

PRIMAR, 
Timisag Dumitru 
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ROMÂNIA 
COMUNA UNTENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
Nr.229 din 21 ianuarie 2014 
  
 
 
 

 
  Raport de specialitate  

privind aprobarea bugetului  local pe anul  2014   
 

               Potrivit art.44 alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 ,cu modificările şi completările ulterioare, proiectele de hotarari 
inscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu pot fi dezbătute dacă 
nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului. 
 Primarul comunei a propus un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local   al Comunei  UNTENI, judeţul Botoşani pentru anul 2014 cu expunerea de 
motive nr.230 din 21 ianuarie 2014. 
              Urmarea a Legii bugetului de stat pe  anul 2014 cu nr.356/2013, a Legii 
273/2006 privind finantele publice locale, a  Ordinului comun al ministrului 
administratiei si internelor si a ministrului finantelor publice nr.244/2651/2010 
privind gradul de colectare a veniturilor proprii, a 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 
2014, a  Deciziei nr.1 /08.01.2014 a  Sefului Administratiei  Judetene a Finantelor 
Publice Botosani prin care ni s-au repartizat sumele din TVA si din cote defalcate din 
impozitul pe venit, a adresei nr. 737/14.01.2014 a Consiliului Judetean Botosani  prin 
care ne-au  fost comunicate  sumele aprobate  prin Hotararea Consiliului Judetean 
Botosani nr.2/14 ianuarie 2014,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  ,cat si a 
estimarii colectarii veniturilor proprii s-a intocmit proiectul de buget local  al 
comunei UNTENI pentru anul 2014. 
              Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre aferente se observă 
că sunt întrunite toate condiţiile legale.  

  
Consilier principal, 

 
Paval Maria 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNTENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local  al comunei  UNTENI, judeţul Botoşani pentru anul 2014 

 
 Consiliul local al comunei UNTENI, judeţul Botoşani,  

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei cu nr.230/2014, 
 analizând propunerile primarului comunei UNTENI cu expunerea de motive nr.231/2014, 
 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.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014; 
- 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 2014; 

- 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.1 /08.01.2014 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Botosani prin care ni s-au repartizat sumele din TVA si din cote defalcate din impozitul 
pe venit; 

- adresei nr. 737/14.01.2014 a Consiliului Judetean Botosani  prin care ne-au  fost 
comunicate  sumele aprobate  prin Hotararea Consiliului Judetean Botosani 
nr.2/14.01.2014, 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, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 
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  Art.1. - Aprobă  bugetul  local al comunei UNȚENI pe  anului 2014,  care cuprinde  la 

partea de venituri suma de 2.650,0 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de  2.760,0 mii lei. 
Diferența de 110,0 mii lei se acoperă din excedentul execuției bugetare a  anilor precedenți. 

  Art.2. - Bugetul local al comunei UNȚENI 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 UNTENI, cotele defalcate din impozitul pe venit  şi taxa pe valoarea adăugată 
repartizate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoşani, pentru echilibrarea 
bugetelor locale, cotele defalcate din impozitul pe venit  şi taxa pe valoarea adăugată repartizate de 
Consiliul Județean Botoșani,  potrivit prevederilor legale în vigoare. 
              Art.4. - (1) Sinteza bugetului local pe anul 2014, 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 2014 sunt în sumă de 2.650 mii lei, după cum 
urmează: 
                  VENITURI TOTALE                                                                           2.650,0 mii lei 
                           1.Venituri   proprii                                                                             740,0 mii lei 
                              I. Venituri curente-din acestea:                                                      2.625,0 mii lei 
                                A.I. Venituri fiscale-din care:                                                      2.525,0 mii lei 
                                  A.1. Impozit pe venit                                                                    290,0  mii lei 
                                  A.3. Impozite şi taxe pe proprietate                                              317,0  mii lei             
                                  A.4. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii                                 1.918,0 mii lei 
                                 A.6.Alte impozite si taxe fiscale                                                       0,0 mii lei     
                                  B. Venituri nefiscale                                                                     100,0 mii lei 
            C.Subventii                                                                                      25,0 mii lei   
          II.Venituri din capital________________________________        _     0 mii lei 
                                                                                                                 

Capitolul III 
Regimul, structura şi destinaţia  cheltuielilor 

 
              Art.7. - (1) Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local  pe anul 2014 reprezintă 
limita maximă care nu poate  fi depăşită, iar modificarea lor se va face ţinând cont  de condiţiile 
legale. 
              (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. 
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              Art.8.-În structura economică, cheltuielile bugetare locale pe anul 2014 se prezintă astfel: 
              CHELTUIELI TOTALE                                                                        2.760,0 mii lei              
1.Cheltuieli curente –din acestea                                                                            2.517,0  mii lei 
                    a)cheltuieli de personal                                                                         1.551,0 mii lei 
                    b)cheltuieli materiale şi servicii                                                                887,5 mii lei 
                    c)asistenţă socială                                                                                       69,0 mii lei 
                    f)burse                                                                                                          9,5 mii lei 
2.Cheltuieli de capital                                                                                                   243,0 mii lei 
              Art.9. - Cheltuielile pentru autorităţile executive ce se finanţează de la bugetul  local al 
comunei UNȚENI în anul 2014 se stabilesc  în sumă de 574,0 mii lei din care: 284,0 mii lei 
cheltuieli de personal  și 290,0 mii lei bunuri şi servicii. 
 Art.10. - Cheltuieli cu alte servicii publice  se stabilesc în sumă de  28,0 mii lei, din care: 
18,0  mii lei cheltuieli de personal si 10,00 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii. 
              Art.11. - Cheltuieli cu ordinea publică se stabilesc la sumă de 94,0 mii lei, din care 94,0 
mii lei bunuri şi servicii. 
              Art.12. - (1) Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de 1.668,80 mii lei. 
              (2) Cheltuieli pentru învăţământ  se stabilesc  în sumă de 1.401,80 mii lei, din care: 1.017 
mii lei cheltuieli de personal, 185,30 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii, burse 9,50 mii lei si 190,0 
mii lei cheltuieli de capital. 
             (3) Cheltuieli pentru cultură, recreere şi religie se stabilesc în sumă de 38,0 mii lei din care: 
18,0 mii lei cheltuieli de personal  si 20,0 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii 
               (4) Cheltuieli pentru asistenţa socială sunt stabilite în sumă de 229,0 mii lei din care: 
                      -160,00 mii lei cheltuieli de personal; 
                      -69,00 mii lei pentru ajutor social, din care indemnizații pentru persoanele cu handicap 
40,0 mii lei, subvenţii 25,00 mii lei şi 4,0 mii lei din bugetul local.                                               
              Art.13. - Cheltuieli cu servicii şi dezvoltare publică  se stabilesc în sumă de 177,0 mii lei 
din care: 19,0 mii lei cheltuieli de personal; 105,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii  şi  53,0 
mii lei cheltuieli de capital. 
              Art.14.- Cheltuieli pentru protecția mediului sunt stabilite în sumă de 35,00 mii lei din care 
35,00 mii  lei cheltuieli cu bunuri si servicii.   
     Art.15. - Cheltuieli  pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 183,20 mii lei din care 
35,0 mii lei cheltuieli de personal si 148,20 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.   
 

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. 
             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. 
 

INITIATOR, 
Timisag Dumitru 
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