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H O T Ă R Â R E 
privind  rectificarea  bugetului local  
al comunei Unțeni, pe  anul  2019 

 
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 cu nr. 4976/2019, 
văzând  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr. 4978/2019;  
avand in vedere rapoartele de avizare ale: 
-comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, servicii și comerț ; 
-comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului 

și urbanism, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ; 
-comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, munca și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport ; 
având  în  vedere  prevederile Legii nr.50/15.03.2019-Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, 
prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizată 
și a Hotărârii Consiliului Local nr.15/23.04.2019  pentru aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2019; 
în temeiul art.196, alin.(1), litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – Codul 

administrativ, 
 
                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
           Art.1. -  Aprobă rectificarea bugetului local la partea de venituri la sursa  “Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale”  cu + 3.000 lei în trimestrul IV 2019. 
Art.2. -  Aprobă rectificarea bugetului local la partea de cheltuieli la cap.51.02”Autorități 

executive “ la articolul 20.01.30”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 
+3.000 lei în trimestrul IV 2019. 

Art3. - Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 51.02„Autorități executive”de 
la articolul 20.13”Pregătire profesională” -2.000 lei, la articolul 20.14 ”Protecția muncii” +2.000 lei. 
           Art.4. - Aprobă virarea de credite bugetare la capitolul 84.02 ”Drumuri și poduri” în sumă de 
+326.600 lei de la alte capitole și în cadrul aceluiași capitol, după cum urmează: 
 -De la capitolul de cheltuieli 51.02 ”Autorități executive”s-a virat suma de -237.700 lei, după cum 
urmează: de la titlul I „Cheltuieli de personal”, articolul 10.01.01 ”Salarii de bază” -100.000 lei și de la 
titlul XIII ”Cheltuieli de capital”, articolul 71.01.30 ”Alte active fixe” s-a luat suma de 
 -137.700 lei. 
                    -De la capitolul de cheltuieli 61.02” Ordine publică și siguranță națională”s-a virat suma de 

-27.900 lei de la articolul 71.01.30 „Alte active fixe”. 

                    -De la capitolul de cheltuieli 65.02 “Învățământ” s-a virat suma de -21.000 lei de la 

articolul 71.01.30 “Alte active fixe”. 



                      -De la capitolul de cheltuieli 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică”  s-a virat suma 

de 20.000 lei de la articolul 20.01.03”Încălzit, iluminat și forță motrică”. 

                       -De la capitolul de cheltuieli 74.02”Protecția mediului” s-a virat 

suma de 20.000 lei de la articolul de cheltuieli 20.01.04 “Apă,  canal și salubritate”. 

             Art.5. - Aprobă virarea de credite bugetare in cadrul capitolului de cheltuieli 84.02 ”Drumuri 

și poduri” in suma de -357.500 lei, după cum urmează: 

a)art.20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”suma de  -53.500 lei; 

               b)art.71.01.01”Construcții” suma de -206.000 lei  

                c)art.71.01.30”Alte active fixe ” suma de -98.000 lei 

            Art.6. - Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 84.02 ”Drumuri și poduri” la 

articolul 71.01.02 ”Mașini, echipamente și mijloace de transport” în sumă de +684.100 lei necesara 

pentru realizarea obiectivului de investiții „Achiziționare autobasculanta și utilaje necesare pentru 

gospodărirea comunală”. 

Art.7. - Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 84.02 ”Drumuri și poduri de 

la articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” în sumă de -5.000 lei la 

articolul 20.01.05 „Carburanți și lubrefianți”+5.000 lei. 

Art.8. -  Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  
Primăriei  Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  
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