
     ROMÂNIA 

Comuna Unțeni 

Județul Botoșani 

       PRIMAR 

Nr.2321 din 04.05.2020  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea bugetului local  al comunei Unțeni, pe  anul  2020 

         Potrivit art.155 alin.(4),litera a) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ,primarul 

exercită funcția de ordonator principal de credite. 

         Bugetul  de  Venituri   şi  Cheltuieli  al  Comunei Unțeni, județul Botoșani pentru  anul 2020  a  

fost  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.4 /17.02.2020. 

         Analizând execuția bugetului local al comunei Unțeni, jud.Botoșani la data de 30.04.2020 și 

nevoile existente la nivelul unității, se impune alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul de 

investiții „Intabulare drumuri sătești, comunale și de exploatare,terenuri proprietate și pășuni în 

com.Unțeni,jud.Botoșani”. 

         Având în vedere Decizia nr.2/22.04.2020 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani,analizând execuția bugetului local la data de 31.03.2020 și având în vedere și starea de 

urgență decretată de Președintele României, având în vedere evoluția situației epidemiologice 

internaționale determinate de răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2,s-a stabilit să se prindă suma 

de 60.000 lei necesari pentru materiale sanitare și dezinfectați, la capitolul 66”Alte instituții și acțiuni 

sanitare”. 

         Pentru investiția “  Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Unțeni cu localitățile 

aparținătoare(Unțeni,Burla,Burlești,Mânăstireni,Soroceni), ar mai fi necesar alocarea a 71.000 lei 

pentru realizarea acestui obiectiv atât de necesar locuitorilor comunei, la capitolul 70”Alte servicii în 

domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale”.    

         La întocmirea acestei expuneri de motive s-a ținut cont de prevederile Legii nr.5/2020-Legea 

Bugetului de Stat pe anul 2020, prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale 

republicată și actualizată și a Hotărârii Consiliului Local nr.04 /17.02.2020 pentru aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2020 

Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus  propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat.                                                                                      

Primar, 

                                                                              Paladi Constantin 



ROMANIA 

Comuna Unțeni 

Județul Botoșani 

Nr. 2319 din 04.05.2020 

 

 

 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 

la  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al comunei Unțeni, pe  anul  2020 

          

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Unțeni  pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Unțeni nr.4/17.02.2020. 

         Având în vedere Decizia nr.2/22.04.2020 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, prin care prin Anexa la dispoziție ni s-au repartizat următoarele sume,după cum urmează: 

                                                                                                                                                                   -mii lei- 

Sume defalcate din TVA 

pentru echilibarea bugetelor 

locale și cote defalcate  

Sume defalcate din TVA 

pentru echilibarea 

bugetelor locale 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

040201 

Sume alocate din 

cote defalcate din 

impozitul pe venit 

040204 

                         141                     150                  -1                   -8 

        Analizând execuția bugetului local al comunei Unțeni, jud.Botoșani la data de 30.04.2020 și 

nevoile existente la nivelul unității se impune alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul de 

investiții „Intabulare drumuri sătești, comunale și de exploatare,terenuri proprietate și pășuni în 

com.Unțeni,jud.Botoșani”. 

        Analizând execuția bugetului local la data de 30.04.2020 și având în vedere și starea de urgență 

decretată de Președintele României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale 

determinate de răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2,s-a stabilit să se aloce suma de 60.000 lei 

necesari pentru materiale sanitare și dezinfectați, la capitolul 66”Alte instituții și acțiuni sanitare”. 

         Pentru investiția “  Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Unțeni cu localitățile 

aparținătoare(Unțeni,Burla,Burlești,Mânăstireni,Soroceni)”, ar mai fi necesar alocarea a 71.000 lei 

pentru realizarea acestui obiectiv atât de necesar locuitorilor comunei, la capitolul 70”Alte servicii în 

domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale”.    

        Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus  propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat.      

 

Consilier superior, 

Listar Eugenia 
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REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea bugetului local  al comunei Unțeni, pe  anul  2020 

         Potrivit art.155 alin.(4),litera a) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ,primarul 

exercită funcția de ordonator principal de credite. 

         Bugetul  de  Venituri   şi  Cheltuieli  al  Comunei Unțeni, județul Botoșani pentru  anul 2020  a  

fost  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.4 /17.02.2020. 

         Analizând execuția bugetului local al comunei Unțeni, jud.Botoșani la data de 30.04.2020 și 

nevoile existente la nivelul unității, se impune alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul de 

investiții „Intabulare drumuri sătești, comunale și de exploatare,terenuri proprietate și pășuni în 

com.Unțeni,jud.Botoșani”. 

         Având în vedere Decizia nr.2/22.04.2020 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani,analizând execuția bugetului local la data de 31.03.2020 și având în vedere și starea de 

urgență decretată de Președintele României, având în vedere evoluția situației epidemiologice 

internaționale determinate de răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2,s-a stabilit să se prindă suma 

de 60.000 lei necesari pentru materiale sanitare și dezinfectați, la capitolul 66”Alte instituții și acțiuni 

sanitare”. 

         Pentru investiția “  Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Unțeni cu localitățile 

aparținătoare(Unțeni,Burla,Burlești,Mânăstireni,Soroceni), ar mai fi necesar alocarea a 71.000 lei 

pentru realizarea acestui obiectiv atât de necesar locuitorilor comunei, la capitolul 70”Alte servicii în 

domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale”.    

         La întocmirea acestei expuneri de motive s-a ținut cont de prevederile Legii nr.5/2020-Legea 

Bugetului de Stat pe anul 2020, prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale 

republicată și actualizată și a Hotărârii Consiliului Local nr.04 /17.02.2020 pentru aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2020 

Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus  propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat.                                                                                      

Primar, 

                                                                              Paladi Constantin 
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Comuna Unțeni 
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R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 

la  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al comunei Unțeni, pe  anul  2020 

          

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Unțeni  pentru anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Unțeni nr.4/17.02.2020. 

         Având în vedere Decizia nr.2/22.04.2020 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, prin care prin Anexa la dispoziție ni s-au repartizat următoarele sume,după cum urmează: 

                                                                                                                                                                   -mii lei- 

Sume defalcate din TVA 

pentru echilibarea bugetelor 

locale și cote defalcate  

Sume defalcate din TVA 

pentru echilibarea 

bugetelor locale 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

040201 

Sume alocate din 

cote defalcate din 

impozitul pe venit 

040204 

                         141                     150                  -1                   -8 

        Analizând execuția bugetului local al comunei Unțeni, jud.Botoșani la data de 30.04.2020 și 

nevoile existente la nivelul unității se impune alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul de 

investiții „Intabulare drumuri sătești, comunale și de exploatare,terenuri proprietate și pășuni în 

com.Unțeni,jud.Botoșani”. 

        Analizând execuția bugetului local la data de 30.04.2020 și având în vedere și starea de urgență 

decretată de Președintele României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale 

determinate de răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2,s-a stabilit să se aloce suma de 60.000 lei 

necesari pentru materiale sanitare și dezinfectați, la capitolul 66”Alte instituții și acțiuni sanitare”. 

         Pentru investiția “  Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Unțeni cu localitățile 

aparținătoare(Unțeni,Burla,Burlești,Mânăstireni,Soroceni)”, ar mai fi necesar alocarea a 71.000 lei 

pentru realizarea acestui obiectiv atât de necesar locuitorilor comunei, la capitolul 70”Alte servicii în 

domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale”.    

        Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus  propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat.      

 

Consilier superior, 

Listar Eugenia 


