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ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2020 

 
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.295/20.01.2020, 
            văzând  Raportul de aprobare  al  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.296/20.01.2020;  
            având în 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, muncă și 
protecție socială, protecție copii, tineret și sport ; 
             având  în  vedere  prevederile: 

- Legii nr.5/2020-Legea Bugetului de Stat pe anul 2020, prevederile Legii nr.273/29.06.2006 
privind finanțele publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.2 si 3/2020, prin Anexa nr. 1 si 2 la hotărârile 
pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor 
privind drumurile judetene si comunale pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 si reprtizarea 
sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit; 
  -Decizia nr.1 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani,in Anexa nr.1,2-
4,5,6-8 si 9 pentru repartizarea sumelor defalcate  si a cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugat 
la nivelul comunelor, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023, 

în temeiul art.196, alin.(1), punctul b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – Codul 
administrativ, 
                                                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                                              Capitolul I 
                                                                       Dispoziții generale 
 
          Art.1.- Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul Comunei Unțeni, județul Botoșani pe 
anul 2019, după cum urmează: 
                   -Venituri total                 14.054.280 lei 
                   -Cheltuieli total              14.782.430 lei  
                   Diferența de 728.150 lei se suportă din excedentul execuției bugetare a anilor precedenți.  
          Art.2.-Bugetul local al comunei Unțeni cuprinde resurse financiare locale mobilizate atât la 
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,la dispoziția Consiliului Local și repartizarea acestora  
pe destinații în vederea realizării și finanțării acțiunilor și activităților. 
          Art.3.-Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută pe baza debitelor curente și 
restante din impozite  și taxe locale datorate de către populație și persoane juridice de pe raza 
comunei Unțeni,cotele defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată repartizate prin 
hotărâri ale Consiliului Județean Botoșani și decizii ale  Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Botoșani,pentru echilibrarea bugetelor locale,cote defalcate din impozitul pe venit, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
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          Art.4.-Sinteza bugetului local pe anul 2020, detaliat pe venituri pe capitole și subcapitole iar la 
partea de cheltuieli pe părti,capitole,subcapitole,titluri și articole, precum și aliniate după caz, este 
prevăzut la cap.II. 
 

Capitolul II 
Structura veniturilor bugetului local 

 
         Art.-5.-(1)Construirea resurselor financiare ale bugetului local se face pe seama 
impozitelor,taxelor,contribuțiilor și veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice și juridice de 
pe raza administrativ teritorială a comunei, cotele din impozitul pe venitul din  salarii, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ,potrivit legii. 
          (2)Încasarea impozitelor și taxelor , contribuțiilor și a celorlalte venituri ale bugetului local, de 
orice natura și proveniență se efectuează în conformitate cu prevederile legilor în vigoare,precum și 
potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri. 
         Art.6.- Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în suma de 14.054.280 lei, după cum 
urmează: 
A.Venituri fiscale, compuse din: 
A1.2. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice              1.000 lei 
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                                                          700.000 lei 
A.3.Impozite și taxe pe prorietate                                                                               362.000 lei 
                                                           din care: 
-impozit și taxă  pe cladiri                                                                                                44.000 lei 
-impozit și taxă teren                                                                                                      318.000 lei 
A.4.Impozite și taxe pe bunuri și servicii                                                                  2.327.000 lei 
                                                             din care: 
-sume defalcate din TVA                                                                                             2.259.000 lei 
-taxa pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de  activități 
                                                                                                                                               68.000 lei 
A.6.Alte impozite și taxe fiscale                                                                                          8.000 lei 
C.Venituri nefiscale,dc:                                                                                                    266.000 lei  
C.1.Venituri din proprietate                                                                                              80.000 lei     
C.2.Vânzări de bunuri și servicii ,d.c:                                                                             186.000 lei    
Venituri din taxe administrative                                                                                       22.000 lei 
Amenzi ,penalități și confiscări                                                                                         50.000 lei     
Diverse venituri(salubrizare)                                                                                           114.000 lei   
VI.Subvenții                                                                                                                   10.135.050 lei 

 
Capitolul III 

Regimul,structura și destinația cheltuielilor 
          Art.7.-(1)Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă limita 
maximă care nu poate fi depășită,iar modificarea lor se va face tinând cont de condițiile legale. 
          (2) Angajarea,contractarea de lucrări, bunuri și servicii precum și efectuarea de cheltuieli se va 
face numai cu respectarea prevederilor legale și  în limita creditelor bugetare aprobate. 
          Art.8.-În structura economică,cheltuielile bugetare locale pe anul 2020 se prezintă astfel: 
CHELTUIELI TOTALE                                                                                          14.782.430 lei  
1.Cheltuieli curente-din acestea                                                                        3.363.180 lei 
                a)cheltuieli de personal                                                                      1.727.740 lei 
                b)bunuri și servicii                                                                                1.121.210 lei 
                c)fond rezervă                                                                                            10.000 lei 
                d)asistență socială                                                                                   217.000 lei  
                e)alte cheltuieli(burse, susținerea cultelor)                                          32.000 lei 
                f)proiecte cu finantare nerambursabila                                              255.230 lei  
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2.Cheltuieli de capital                                                                                        11.419.250 lei 
         Art.9.-Cheltuielile pentru autoritățile executive ce se finanțeaza de la bugetul local al comunei 
Unțeni în anul 2020 se stabilesc în sumă de 1.427.800 lei din care:  
                                -cheltuieli de personal                                                                                  1.096.400 lei 
                                -bunuri și servicii                                                                                               281.400 lei 
                                -cheltuieli de capital                                                                                           50.000 lei 
         Art.10.-Cheltuielile cu alte servicii publice se stabilesc în sumă de 122.270 lei din care: 
                               -cheltuieli de personal                                                                                   58.770 lei 
                                 -bunuri și servicii                                                                                           53.500 lei 
                                 -fond rezervă bugetară                                                                                10.000 lei 
         Art.11.-Cheltuieli cu ordinea publică se stabilesc în sumă de 94.000 lei din care: 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                     94.000 lei  
         Art.12.-(1)Cheltuieli social culturale se stabilesc în sumă de 1.505.560 lei din care: 
(2)Alte cheltuieli în domeniul învățământului,total din care:                                               764.690 lei 
                                 -bunuri și servicii                                                                                          230.310 lei 
                                 -asistență socială                                                                                            24.000 lei 
                                 -proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile                255.230 lei      
                                 -burse                                                                                                                 8.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                    247.150 lei 
  (3)Alte instituții și acțiuni sanitare,total din care:                                                                  115.450 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                    72.450 lei 
                                 -bunuri si servicii(reparatii dispensar Unteni 31.000 lei si reparatii dispensar 
Burlesti 12.000 lei)                                                                                                                           43.000 lei    
  (4)Cultura, recreere și religie,total din care:                                                                             79.370 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                   55.370 lei 
                                 -susținerea cultelor                                                                                        24.000 lei 
  (5)Asistență socială,total din care:                                                                                           546.050 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                 353.050 lei 
                                 -asistență socială                                                                                          193.000 lei 
          Art.13.-Cheltuieli cu servicii și dezvoltare publică se stabilesc în sumă de 306.450 lei din care: 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                    46.450 lei 
                                 -bunuri și servicii                                                                                              60.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                      200.000 lei  
          Art.14.-Cheltuieli pentru protecția mediului sunt stabilite în sumă de 130.000 lei din care: 
                                 -bunuri și servicii                                                                                           100.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                       30.000 lei     
          Art.15.-Cheltuieli pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 11.196.350 lei din care: 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                      45.250 lei   
                                 -bunuri și servicii(piatra160.000 lei,autogreder 90.000 lei,antiderapant 30.000 
lei,combustibil 34.000 lei si piese schimb 29.000 lei)                                                                 353.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                   10.798.100 lei    
          Art.16.-Se aproba lista investitiilor pe anul 2020, dupa cum urmeaza: 
                       -Strategia de dezvoltare locala a comunei Unteni pentru perioada 2021-2027- 40.000 lei 
                       -Servicii de implementare DGPR                                                                                  10.000 lei 
                       -Realizare grup sanitar scoala nr.2 Manastireni,comuna Unteni,com.Unteni,jud.Botosani   
(diferenta)                                                                                                                                               25.000 lei 
                       -Realizare grup sanitar scoala nr.3 Burlesti,comuna Unteni,com.Unteni,jud.Botosani 
(diferenta)                                                                                                                                               25.000 lei 
                       -Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala nr.1  Unteni+diferenta ramasa din  anul 
2019 din finantarea nerambursabila+cofinantare                                                                          197.150 lei 
                       -Dotare cu camere video a  com.Unteni                                                                      94.000 lei 
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                       -Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Unteni cu localitatile 
apartinatoare(Unteni,Burla,Burlesti,Manastireni, Soroceni)                                                        200.000 lei  
                       -Imprejmuire zone domeniul public pentru protectia mediuluin                            30.000 lei                              
                  
                       - Achizitionare autobasculanta si utilaje necesare pentru gospodarire comunala  
                                                                                                                                                                125.100 lei 
                       -Modernizare drumuri locale in localitatea Burlesti,com.Unteni,jud.Botosani 200.000 lei                         
                       -Modernizare DC29 Burlesti-Unteni si DN29-Manastireni,com.Unteni,jud.Botosani-cofin. 
                                                                                                                                                                340.000 lei                            
                       -Modernizare DC 29 Burlesti-Unteni si DN29-Manastireni,com.Unteni,jud,Botosani 
                                                                                                                                    (PNDL)          11.033.000 lei 
                       -Modernizare drumuri locale in localitatile Manastireni si Unteni,com.Unteni, 
Jud.Botosani                                                                                                                                         100.000 lei 
          Art.17.-Sumele prinse în acest proiect de buget local al comunei Unțeni pentru anul 2020 nu 
sunt repartizate pe trimestre, aceasta se va face după primirea repartizării sumelor primite de la 
bugetul de stat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani.                       
          Art.18.-(1) În conformitate cu prevedrile legale,primarul comunei răspunde de realizarea 
prevederilor legale  ale bugetului local, în care analizează periodic situația financiară și stabilește 
măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea execuției bugetului local. 
 (2)Trimestrial ,primarul comunei prezintă consiliului local informare privind stadiul execuției 
bugetului local,propuneri de măsuri corespunzătoare.                
          Art.19.-Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la 
execuția bugetului local. 
          Art.20.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  
Primăriei  Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 
 
 
 
Comune Unțeni 
17 februarie 2020 
Nr. 4. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
         Vasile Ursachi 

 


