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HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015
Consiliul local al comunei Unteni,judetul Botosani,
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.4639 /2015,
analizând propunerile viceprimarului comunei Unteni cu expunerea de motive
nr.4642/2015,
ținând cont de necesitatea virărilor de credite intre capitolele de cheltuieli ,
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;
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 Deciziei nr. 2 din 05 august 2015 si a Deciziei nr. 3 din 13 august 2015 emise de
Seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani,
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 60,0 mii
lei, rezultând un buget final de 2.973,70 mii lei la venituri și 3.246,7 mii lei la cheltuieli.
Art.2. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul 65.02 “Învățământ”, Titlul I
„Cheltuieli de personal” prin majorarea valorii estimate prin bugetul inițial cu suma de 60,0
mii lei, de la suma de 1.129 mii lei la suma de 1.189 mii lei, urmare suplimentarii sumelor
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor, municipiilor, pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale castigate in instanta cu suma de 60,0 mii lei .
Art.3. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul Cap.68.02.05 „Asistenta
sociala in caz de boli si invaliditati” la Titltlul IX “Asistenta sociala” prin suplimentarea
sumei allocate in bugetul initial cu suma de 15,0 mii lei, deoarece sumele repartizate sunt
insuficiente pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap
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Art.4. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.84.02 “Drumuri si poduri” prin
diminuare cu suma de 15,0 mii lei, la Titlul II” Bunuri si servicii” , deoarece sumele
cuprinse in bugetul initial au fost stabilite estimativ .
Art.5. - Viceprimarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin
pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
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Consilier Listar Gheorghe-Manole

COMUNA UNŢENI,
27 august 2015
Nr.43.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ursachi Vasile

2
An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

