ROMANIA
CONSILIUL LOCAL UNTENI
JUDETUL BOTOSANI

HOTARARE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015
Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani,
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.4255/23.07.2015,
analizând propunerile viceprimarului comunei Unțeni cu expunerea de motive
nr.4256/2015,
având în vedere raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ;
ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.53/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
în baza prevederilor:
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- a prevederilor O.U.nr.27 din 30.06.2015 a Guvernului Romaniei care completeaza
O.U.G.nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015,a
fost introdus alineatul 5 (2) care prevede posibilitatea cresterii salariilor personalului angajat
in institutiile publice locale cu pana la 12 % cu conditia incadrarii in limita bugetului aprobat
pentru anul in curs si in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform
prevederilor legale,
în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. - Aprobă modificarea bugetului local pe anul 2015 al Comunei Unțeni prin
majorarea acestuia atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 38,70 mii
lei, rezultând un buget final de 2.913,70 mii lei la venituri și 3.186,70 mii lei la cheltuieli.
Art.2.- Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul 51.02 “Autoritati publice si
actiuni externe” Titlul I „Cheltuieli de personal” prin majorarea valorii estimate prin
bugetul inițial cu suma de 11,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu plata salariilor
urmare majorarii acestora cu 12 % incepand cu data de 01.07.2015.
Art.3. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul Cap.54.02 „Alte servicii
publice generale“ Titlul I” Cheltuieli de personal „ prin diminuare cu suma de 17 mii lei
pentru acoperirea cheltuielilor cu plata salariilor la celelalte capitole de cheltuieli,urmare
majorarii acestora cu 12 % incepand cu data de 01.07.2015,iar suma alocata prin bugetul
initial este mai mare decat necesarul anual.
Art.4. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul Cap.67.02 „Cultura,recreere
si religie“ prin majorarea valorii estimate prin bugetul inițial cu suma de 3,0 mii lei, pentru
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acoperirea cheltuielilor cu plata salariilor urmare majorarii acestora cu 12 % incepand cu data
de 01.07.2015.
Art.5. – Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul Cap.70.02 „Locuinte,servicii
si dezvoltare publica“ prin suplimentarea cu suma de cu suma de 40,3 mii lei,din care la
Titlul I” Cheltuieli de personal” suplimentare cu suma de 3,0 mii lei pentru acoperirea
cheltuielilor cu plata salariilor urmare majorarii acestora cu 12 % incepand cu data de
01.07.2015,iar la Titlul II”Bunuri si servicii „ suplimentare cu suma de 37,3 mii lei, din care
suma de 2,3 mii lei pentru 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 suma de 35,0 mii lei pentru infiintarea si aplicarea amenajamentului pastoral in
conformitate cu prevederile Legii nr.156/2015.
Art.6. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul Cap.74.02 „Protectia
mediului“ prin suplimentarea cu suma de 15,0 mii lei la Titlul II”Bunuri si servicii” pentru
acoperirea costurilor cu relocarea gunoiului menajer, dar si a colectarii si transportului
acestuia in anul 2015.
Art.7. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.84.02 “Drumuri si poduri” prin
diminuare cu suma de 13,6 mii lei, la Titlul II” Bunuri si servicii”, suma compusa din
diminuarea sumei cuprinsa in bugetul initial pentru achizitie piatra pentru pietruirea
drumurile comunale si satesti cu suma de 23,6 mii lei, concomitent cu suplimentarea cu suma
de 10,0 mii lei a sumei prevazure pentru efectuarea lucrarilor de intretinere a drumurilor
comunale si satesti si a drumurilor de exploatare agricola cu autogrederul, deoarece sumele
cuprinse in bugetul initial au fost stabilite estimativ .
Art.8. - Viceprimarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin
pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
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