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HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea  Bugetului  de  Venituri   şi  Cheltuieli  pe  anul  2017 

al  Comunei Unteni, judetul Botosani 
  

Consiliul  Local  al  Comunei Unteni,judetul Botosani, 
          Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specilaitate al primarului comunei cu nr 3676/2017, 

văzând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei Unteni  privind rectificarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 cu nr.3677/2017;  

avand in vedere rapoartele de avizare ale : 
-comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, administrarea domeniului 

public si privat al comunei, gospodarie comunala, protectia mediului si turism, servicii si 
comert; 

-comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca 
si protectie sociala, protectie copii,tineret si sport; 

având  în  vedere  prevederile  Legii  nr. 7/20.02. 2017 - Legea  Bugetului  de  Stat  pe  
anul  2017,  Legii  nr.  273 / 29.06.2006,  privind  finanţele  publice  locale republicată şi 
actualizată si a Ordonanței nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor 
publice, stabilite prin titluri executorii,   
 în  temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 45, alin.(2), lit.a) din  Legea  nr.  215 / 2001, 
republicată - Legea  Administraţiei  Publice  Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1. -  Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  pe  anul  2017 al   
Comunei Unteni,judetul Botosani,  atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu 
suma de +703.487,83 lei. 
          Art.2.- La partea de venituri bugetul local se modifica cu +703.487,83 lei la titlul 
„Subventii” la sursa „Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala”. 
          Art.3.- La partea de cheltuieli bugetul local se modifica cu +703.487,83 lei la capitolul 
84.02 „Drumuri si poduri” la sectiunea de dezvoltare la titlul XIII „Active nefinanciare” 
articolul  71.01.01„Constructii”. 
         Art.4. - Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  
Primăriei  Comunei Unteni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Tucaliuc Elena 
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CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                           
SECRETARUL COMUNEI, 

Ursachi Vasile 
 


