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HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV 

la comuna Unțeni pe anul 2021 
 

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. 6148/2021, 

văzând Referatul de aprobare  al  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.6147/2021;  

avândîn 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.15/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2021, 

prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizată și a: 

-adresa nr.II/384/22.11.2021  de la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Botoșani; 

-Decizia nr.4/06.12.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, 

ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2021; 

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: 
 

Art.1.-Aprobărectificarea bugetului local de venituri la nivelul Comunei Unțeni, județul 

Botoșani pe anul 2021, după cum urmează: 

- Venituri total 8.600.160  lei, din care, pe surse de venituri: 

 +7.530 lei la sursa ”Cote defalcate din impozitul pe venit ”, cod indicator 04.02.01; 

 -11.000 lei la sursa„Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate”, cod indicator 11.02.02. 

 Art.2.- Aprobă rectificarea bugetului local de cheltuieli la nivelul Comunei Unțeni, județul 

Botoșani pe anul 2021, după cum urmează: 

                   -Cheltuieli total    9.941.160 lei 

 

Art.3.-Aprobă rectificarea cheltuielilor pentru cap.65”Învățământ”cu suma de-2.000 lei, 

sumă care a fost retrasă de la titlul“Asistență socială” de la art.57.02.01 “Ajutoare sociale în 

numerar”. 
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Art.4.-Aprobă rectificarea cheltuielilor pentru cap.68” Asistență socială”cu suma de -9.000 

lei, sumă care a fost retrasă de la titlul “Asistență socială” de la art.57.02.01 “Ajutoare sociale în 

numerar”. 

Art.5.-Aprobă rectificarea cheltuielilor pentru cap.51”Autorități executive” cu suma de 

+6.430 lei, sumă care a fost prinsă la titlul II”Bunuri și servicii” la art.20.01.30”Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare”; 

Art.6.-Aprobă rectificarea cheltuielilor pentru cap.54”Alte servicii publice generale” cu suma 

de +1.100 lei, sumă care a fost prinsă la titlul II”Bunuri și servicii” la art.20.01.30”Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare”; 

Art.7.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  

Primăriei  Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 

Președinde de ședință, 
Consilier Anișoara Burlacu 
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CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 


