
Pagină 1 din 2 
 

ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetare la  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.6153/13.11.2019, 
văzând  Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.6154/13.11.2019;  

având în vedere rapoartele de avizare ale : 
având  în  vedere  prevederile Legii nr.50/2019-Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, 

prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizată si a  
Hotărârii Consiliului Local nr.15 /23.04.2019  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2019 si a Deciziei nr.5/13.11.2019 a șefului Administrației 
Județene a Finanțelor Publice privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de 
masă; 

în temeiul art.196, alin.(1), punctul a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1.-Aprobă virarea de credite bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ” în sumă totală de 
+290.000 lei, la titlul XIII “Active nefinanciare” la aliniatul 71.01.30”Alte active fixe” la obiectivele de 
investiții: 
         -„Realizare grup sanitar Școala primară nr.2, Mânăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” suma 
de +120.000 lei 
         -„Realizare grup sanitar Școala primară nr.3, Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” suma de         
+170.000 lei 
         Art.2.-Aprobă virarea de credite bugetare de la capitolul 51.02 “Autorități publice” în sumă totală 
de -58.900 lei, după cum urmează: 
              -10.01.17 –indemnizație de hrană                                                                        -31.500 lei 

             -10.03.07 –contribuție asiguratorie pt muncă                                                       -3.000 lei  

             -10.01.12-indemnizații plătite unor persoane din afara unității                        +1.000 lei  

             -20.01.02-materiale pentru curățenie                                                                    -1.000 lei  

             -20.01.03-încălzit,iluminat și forța motrică                                                            -3.000 lei             

             -20.01.08-poștă,telecomunicații,radio,tv,internet                                               -5.000 lei 

             -20.06.01-deplasări interne                                                                                       -2.000 lei 

                 -20.13   -pregătire profesională                                                                          -14.000 lei 

                 -20.14   -protecția muncii                                                                                              -400 lei  

          Art.3.-Aprobă virarea de credite bugetare de la capitolul.54.02”Alte servicii publice generale” în 
sumă de -7.100 lei, după cum urmează: 
                  -10.01.01 –salarii de bază                                                                                          -3.500 lei 



Pagină 2 din 2 
 

                  -10.03.07 –contribuție asiguratorie pt muncă                                                       -1.000 lei 

                  -20.01.30-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                     -1.500 lei 

                  - 20.06.01-deplasari interne                                                                                         -300 lei 

                  -20.13   -pregătire profesională                                                                                    -800 lei 

         Art.4.- Aprobă virarea de credite bugetare  de la capitolul 67.02”Cultură” în sumă de -5.900 
lei,după cum urmează: 
                  -10.01.01 –salarii de bază                                                                                      -4.500 lei 

                  -10.03.07-  contribuție asiguratorie pt muncă                                                      -500 lei 

                  -20.01.30-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                    -500 lei 

                  -71.01.30-alte active  fixe                                                                                         -400 lei 

         Art.5.- Aprobă virarea de credite bugetare  de la capitolul 68.02”Asistență socială” în sumă de -
55.000 lei,după cum urmează: 
                  -10.01.17 –indemnizație de hrană                                                                     -28.000 lei      

                  -10.03.07-  contribuție asiguratorie pt muncă                                                   -1.500 lei 

                  -10.02.06- vouchere de vacanță                                                                               -500 lei 

                  -57.02.01-ajutoare sociale în numerar                                                              -25.000 lei  

         Art.6.- Aprobă virarea de credite bugetare de la capitolul 70.02”Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică ” în sumă de -7.300 lei,după cum urmează: 
                  -10.01.01-salarii de bază                                                                                        -7.000 lei 

                  -10.03.07-  contribuție asiguratorie pt muncă                                                      -300 lei 

          Art.7.-Aprobă virarea de credite bugetare de la capitolul 84.02”Transporturi” în sumă de -
155.800 lei ,după cum urmează: 
                  -10.01.01-salarii de bază                                                                                          -4.500 lei 

                  -10.03.07-  contribuție asiguratorie pt muncă                                                         -300 lei 

                  -20.01.05-carburanți și lubrefianți                                                                        +28.000 lei    

                  -20.01.30-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                -179.000 lei    

          Art.8.-Aprobă retragerea sumei de -7.000 lei de la capitolul 65.02”Învățământ” de la titlul 

IX”Asistență Socială”, articolul 57 „Ajutoare sociale”,aliniatul 57.02.01”Ajutoare sociale în numerar” 

          Art.9.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  
Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Consilier Achiței V. Ioan 
 
 
 
Comune Unțeni 
15 noiembrie 2019 
Nr. 37. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 

Vasile Ursachi 
 


