ROMANIA
COMUNA UNTENI
JUDETUL BOTOSANI
Nr.5746 din 08 noiembrie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea proiectului de hotarare referitor
la rectificarea bugetului local pe anul 2016
Potrivit art.63 alin.(4) litera a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul exercita functia de ordonator de
credite.
In baza contractului de finantare nr.162/17.06.2016 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice a fost alocata suma de 2,76 mii lei prin transfer de la bugetul
de stat catre Comuna Unteni,in cadrul programului national de dezvoltare locala, pentru finantarea
investitiei „ DC 29 ,COMUNA UNTENI,Jud.Botosani”.
Prin Decizia nr.4/2016 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani,a fost
repartizata suma de 40,0 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, destinata suplimentarii cheltuielilor
privind salariile, sporurile, indemnizatiile si contributiile aferente in trim.IV.2016.
Urmare incasarii in data de 07 nov.2016 a sumei de 1,5 mii lei in contul de “Donatii si
sponsorizari “ pentru achizitionarea cadourilor de oferit copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, se
impune includerea acestei sume in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2016.
Cu adresa nr.1551/01.11.2016 Scoala Gimnaziala nr.1 Unteni solicita efectuarea de virari de
credite bugetare in cadrul capitolelor bugetare pentru bugetul propriu.
Prin Raportul de specialitate nr.5745 din 08 noiembrie 2016 întocmit de compartimentului de
resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local este prezentata necesitatea virărilor de credite
intre capitolele de cheltuieli pentru asigurarea creditelor bugetare pentru toate angajamentele legale
aprobate.
Urmare celor prezentate influentele bugetului anului 2016 sunt:
-mii leiCod capitol
Trim. IV
Venituri :Cod 11.02.02-sume primite de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor
+40,0
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, destinata suplimentarii
cheltuielilor privind salariile,sporurile, indemnizatiile si contributiile aferente
Venituri :Cod 42.02.65-transferuri de la bugetul de stat privind Finantarea Programului
+2,76
National de Dezvoltare Locala
Venituri :Cod 37.02.01-donatii si sponsorizari
+1,50
Total venituri
+44,26
Cheltuieli:51.02.10- chelt.personal
-60,0
Cheltuieli:51.02.20-bunuri si servicii
+28,0
Cheltuieli:61.02.20- bunuri si servicii
+12,0
Cheltuieli:65.02.10- chelt.personal
+40,0
Cheltuieli:67.02.20- bunuri si servicii
+1,50
Cheltuieli :70.02.20-bunuri si servicii
+10,0
Cheltuieli:74.02.20-bunuri si servicii
-20,0
Cheltuieli :83.02.20- bunuri si servicii
+20,0
Cheltuieli :84.02.20- bunuri si servicii
+10,0
Cheltuieli :84.02.71- active nefinanciare
+2,76
Total cheltuieli
+44,26
Avand in vedere cele prezentate mai sus propun un proiect de hotarare de rectificare a
bugetului local pe anul 2016.
PRIMAR,
Paladi Constantin

ROMÂNIA
COMUNA UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr.5745 din 08 noiembrie 2016

Raport de specialitate
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
Potrivit art.44 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi
completările ulterioare problemele înscrise 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 propriu al consiliului local.
In baza contractului de finantare nr.162/17.06.2016 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice a fost alocata suma de 2,76 mii lei prin transfer de la
bugetul de stat catre Comuna Unteni,in cadrul programului national de dezvoltare locala, pentru
finantarea investitiei „ DC 29 ,COMUNA UNTENI,Jud.Botosani”.
Prin Decizia nr.4/2016 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani,a
fost repartizata suma de 40,0 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, destinata suplimentarii
cheltuielilor privind salariile, sporurile, indemnizatiile si contributiile aferente in trim.IV.2016.
Urmare incasarii in data de 07 nov.2016 a sumei de 1,5 mii lei in contul de “Donatii si
sponsorizari “ pentru achizitionarea cadourilor de oferit copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, se
impune includerea acestei sume in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2016.
Cu adresa nr.1551/01.11.2016 Scoala Gimnaziala nr.1 Unteni solicita efectuarea de virari
de credite bugetare in cadrul capitolelor bugetare pentru bugetul propriu.
Analizand executia platilor de casa la data de 31 octombrie 2016 s-a constatat necesitatea
virarilor de credite intre capitolele de cheltuieli ale Comunei Unteni pentru asigurarea necesarului
de fonduri pentru toate angajamentele legale existente pana la sfarsitul anului,deoarece la unele
capitole sumele estimate prin bugetul initial sunt peste necesar iar la altele sunt insuficiente.
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre aferente se observă că sunt întrunite
toate condiţiile legale.
Inspector de specialitate,
Ciobanu Maria

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL UNTENI
JUDETUL BOTOSANI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
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.5745/2016,
analizând propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive
nr.5746/2016,
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 invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte,
munca si protective sociala, protective copii, tineret si sport,
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;
- Deciziei nr.4/2016 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani;
- a necesitatii virarilor de credite intre capitolele de cheltuieli,
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 2016 al Comunei Unțeni prin
majorarea acestuia atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 44,26 mii
lei, rezultând un buget final de 2.777 mii lei la venituri și 2.934 mii lei la cheltuieli.
Art.2. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.51.02 “Autoritati publice” prin
diminuarea cu suma de 60,0 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal” si suplimentarea cu
suma de 28,0 mii lei, la Titlul II” Bunuri si servicii”.
Art.3. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.61.02 „Ordine publica si
siguranta nationala », Titlul II” Bunuri si servicii” prin suplimentarea cu suma de 12,0 mii
lei.
Art.4. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul 65.02 “Învățământ”, Titlul I
„Cheltuieli de personal” prin suplimentarea cu suma de 40,0 mii lei, destinata acoperirii
cheltuielilor privind salariile, sporurile, indemnizatiile si contributiile aferente in
trim.IV.2016.
Art.5. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.67.02 „Cultura, recreere,
religie »,Titlul II” Bunuri si servicii” prin suplimentarea cu suma de 1,5 mii lei pentru
achizitionarea cadourilor de oferit copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.
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Art.6. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.70.06 „Iluminat public si
electrificari rurale », Titlul II” Bunuri si servicii” prin suplimentarea cu suma de 10,0 mii
lei.
Art.7. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.74.02 „Protectia mediului »,
Titlul II” Bunuri si servicii” prin diminuarea cu suma de 20,0 mii lei.
Art.8. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.83.03 „Agricultura », Titlul II”
Bunuri si servicii” prin suplimentarea cu suma de 20,0 mii lei pentru asigurarea fondurilor
necesare definitivarii emiterii titlurilor de proprietate si achizitia unor registre.
Art.9. - Aprobă rectificarea bugetului local la Cap.84.06 „Drumuri si poduri »,
Titlul II” Bunuri si servicii” prin suplimentarea cu suma de 10,0 mii lei pentru asigurarea
fondurilor necesare pentru achizitie antiderapant si alte cheltuieli legale neprevazute si
suplimentarea la Titlul XIII „Active nefinanciare” cu suma de 2,76 mii lei pentru plata
serviciilor de verificare tehnica a obiectivului de investitie „Modernizare DC 29 in Comuna
Unteni, Jud.Botosani”.
Art.10. - Primarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru
aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
INIȚIATOR,
PALADI CONSTANTIN
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