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ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI UNȚENI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2022 

 
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.209/12.01.2022, 
văzând Raportul de aprobare  al  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.208/12.01.2022;  
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, juridicăși de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism , 
apărarea ordinii și liniștii publice , a drepturilor cetățenilor ; 
-comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale,culte,muncăși protecție 
socială,protecție copii ,tineret și sport ; 
             având  în  vedere  prevederile Legii nr.317/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, prevederile 
Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicatăși actualizatăși a: 
-Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.1/2022, prin Anexa nr.1 la hotărâre pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizarea sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe 

venit si Anexa nr.2 la prezenta hotarare cu estimari pentru anii 2023-2025; 

-Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.2/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2022 si 

estimari pentru anii 2023-2025. 

-Decizia nr.1 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani,in Anexa nr.1-9 pentru 

repartizarea sumelor defalcate  si a cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata la nivelul comunelor, pe 

anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025, 

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 
2022, după cum urmează: 
                   -Venituri total                 5.192.400 lei 
                   -Cheltuieli total              7.361.400 lei  
                   Diferența de 2.169.000 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 
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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.  
           Art.4.-Sinteza bugetului local pe anul 2022, detaliat pe venituri pe capitole și subcapitole iar la 
partea de cheltuieli pe părți, 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 2022 sunt în suma de 5.192.400 lei, după cum urmează: 
A.Venituri fiscale, compuse din: 
A1.2. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice              2.000 lei 
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                                                752.000 lei 
A.3.Impozite și taxe pe prorietate                                                                               385.400 lei 
                                                           din care: 
-impozit și taxă  pe cladiri                                                                                          49.400 lei 
-impozit și taxă teren                                                                                                336.000 lei 
A.4.Impozite și taxe pe bunuri și servicii                                                                  2.764.000 lei 
                                                             din care: 
-sume defalcate din TVA                                                                                      2.668.000 lei 
-taxa pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de  activități 
96.000 lei 
A.6.Alte impozite și taxe fiscale                                                                                        8.000 lei 
C.Venituri nefiscale,  dc:                                                                                                    267.000 lei  
C.1.Venituri din proprietate                                                                                              60.000 lei     
C.2.Vânzări de bunuri și servicii, d.c:                                                                             207.000 lei    
Venituri din taxe administrative                                                                       20.000 lei 
Amenzi , penalități și confiscări                                                                                   60.000 lei     
Diverse venituri (salubrizare)                                                                                       127.000 lei   
VI.Subvenții                                                                                                                 1.015.450 lei 

 
Capitolul III 

Regimul, structura și destinația cheltuielilor 
Art.7.-(1)Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2022 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 2022 se prezintă astfel: 
CHELTUIELI TOTALE                                                                    7.631.400 lei  
1.Cheltuieli curente-din acestea                                                                        3.292.570 lei 
                a)cheltuieli de personal                                                                       2.020.150 lei 
                b)bunuri și servicii                                                                                1.165.420 lei 
                c)fond rezervă 10.000 lei 
                d)asistență socială 412.000 lei  
                e)alte cheltuieli (burse, susținerea cultelor)                  61.000 lei 
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2.Cheltuieli de capital  3.692.830 lei 
Art.9.-Cheltuielile pentru autoritățile executive ce se finanțeaza de la bugetul local al comunei 

Unțeni în anul 2022 se stabilesc în sumă de 1.347.570 lei din care:  
                                -cheltuieli de personal                                                                                1.064.500 lei 
                                -bunuri  și servicii                                                                                            218.070 lei 
                                -cheltuieli de capital                                                                                         65.000 lei 

Art.10.-Cheltuielile cu alte servicii publice se stabilesc în sumă de 77.850 lei din care: 
                               -cheltuieli de personal                                                                                    53.850 lei 
                               -bunuri și servicii                                                                                              14.000 lei 
                               -fond rezervăbugetară10.000 lei 

Art.11.-(1)Cheltuieli social culturale se stabilesc în sumă de 1.517.450 lei din care: 
              (2)Alte cheltuieli în domeniul învățământului,total din care:                                 356.000 lei 
                                 -bunuri și servicii (cadouri elevi 8.000 lei)                                                262.000 lei 
                                 -asistență socială                                                                                            44.000 lei 
                                 -burse                                                                                                               40.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                      10.000 lei 
            (3)Alte instituții și acțiuni sanitare,totaldin care:                                                          87.450 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                   85.450 lei 
                                 -bunuri si servicii(materiale COVID)                                                              2.000 lei 
            (4)Cultura, recreere și religie, total din care:                                                                 76.250 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                  55.650 lei 
                                 -susținerea cultelor                                                                                       21.000 lei 
            (5)Asistență socială, total din care:                                                                               997.750 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                629.750 lei 
                                 -asistență socială                                                                                         368.000 lei 

Art.13.-Cheltuieli cu servicii și dezvoltare publică se stabilesc în sumă de 613.300 lei din care: 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                  84.300 lei 
                                 -bunuri și servicii                                                                                          129.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                    400.000 lei  

Art.14.-Cheltuieli pentru protecția mediului sunt stabilite în sumă de 124.000 lei din care: 
                                 -bunuri și servicii                                                                                         124.000 lei 

Art.15.-Cheltuieli pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 2.941.230 lei din care: 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                 47.050 lei   
                                 -bunuri și servicii                                                                                         366.350 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                2.527.830 lei    

Art.16.-Se aproba lista investitiilor pe anul 2022, dupa cum urmeaza: 
                       -Laptop2 buc                                                                                                            10.000 lei 
                       -Scanere 2 buc                                                                                                           5.000 lei 
                       -Intabulari drumuri comunale,satesti, extravilane, pasuni, cladiri, terenuri 50.000 lei 
                       -Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr.1 Unteni                              10.000 lei   
                       -Modernizare sistem iluminat public stradal                                                    100.000 lei    
                       -Modernizare DC29 Burlesti-Unteni si DN29-Manastireni                             800.000 lei 
                       -Amenajare trotuar acces primarie-scoala Unteni                                          200.000 lei 
                       -Modernizare drumuri locale Unteni si Manastireni                                       300.000 lei  
                       -Modernizare drumuri locale Burlesti                                                                300.000 lei 
                       -Extindere sistem alimentare cu apa in comuna Unțeni                                 300.000 lei  
                       -Modernizare drum comunal DC 360                                                              1.617.830 lei 
 
   Art.17.-Sumele prinse în acest proiect de buget local al comunei Unțeni pentru anul 2022 sunt 
repartizate pe trimestre, conform  repartizării sumelor primite de la bugetul de stat de către Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Botoșani si a posibilitatii incasarii veniturilor bugetului local. 
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Art.19.-(1) În conformitate cu prevedrile legale,primarul comunei răspunde de realizarea 
prevederilor legale  ale bugetului local, în care analizează periodic situația financiarăși 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.20.-Se aproba notele de fundamentare necesitate sioportunitate a obiectivelor de investiții  
pentru anul 2022, conform anexelor nr.1-10 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.21.-Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la execuția 
bugetului local. 

Art.22.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  
Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  
 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
 
 
 
 
 

 
Comuna Unțeni 
8 februarie 2022 
Nr.10. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.1 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        
 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 
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obiectiv de investiții  „ LAPTOP” 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
Obiectivele de investitii: LAPTOP 
 

Amplasament:Primăria Comunei Unțeni , sat Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Primăria Comunei Unțeni este un  imobil aparținând domeniului public al Comunei Unțeni. 
Primaria Comunei Unțeni este o instituție publică care deservește populația stabilită pe teritoriul 
comunei Unțeni.  

            In cadrul unitatii noastre exista un laptop, marca ASUS din anul 2017 pe care se afla diverse 
programe de contabilitate, salarii,etc.Avand in vedere faptul ca uzura fizica si morala a acestui 
laptop este foarte mare, acesta fiind folosit zilnic, se impune inlocuirea acestuia si procurarea a inca 
unui laptop nou. 

              Având  în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar  obligatoriu  
achiziționarea a doua laptopuri pentru buna desfășurare a activitatatii in  Primăria Comunei Unțeni. 
Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:10.000 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 

 

 

 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.2 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        

 

 

 

 

Nota de fundamentare necessitate si oportunitate 

obiectiv de investiții  „ Intabulare drumuri comunale, satesti, extravilane, pasune,cladiri si terenuri 
in comuna Unteni, judetul Botosani  ” 
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Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
Obiectivele de investitii: INTABULARE DRUMURI COMUNALE, 
SATESTI,EXTRAVILANE,PASUNE, CLADIRI SI TERENURI IN COMUNA UNTENI, 
JUDETUL BOTOSANI 
 

Amplasament: Comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Necesitatea si oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea inscrierii in cartea 
funciara a drumurilor comunale, satesti,extravilane,pasune si terenuri din comuna Unțeni, judetul 
Botosani,pentru a putea accesa alte investitii pe locurile respective. 

Astfel, se pot accesa fonduri pentru modernizare drumuri si alte investitii necesre ridicarii 
nivelului de trai pentru locuitorii comunei Unteni, judetul Botosani.          

           Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu achiziționarea 
lucrarilor de intabulare a suprafetelor de pe teritoriul comunei Unțeni. 
Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoareanecesarapentruanulîn curs:50.000 LEI 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
 
 
Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.3 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        

 
 
 
 
 
 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL 
 

Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 
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Necesitatea si oportunitatea: 

            Pentru cresterea gradului de civilizatie si pentru o mai mare siguranta a cetatenilor se 
impune procurarea de lampi stradale care vor fi amplasate pe stalpi pentru iluminatul nocturn. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu procurarea de 
lampi stradale pentru modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Unteni,judetul 
Botosani . 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:100.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
 
 
 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.4 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        

 
 
 

 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN UNTENI SI MANASTIRENI, COMUNA 

UNTENI, JUDETUL BOTOSANI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN UNTENI SI 
MANASTIRENI, COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 
Amplasament:sat Unteni si Manastireni,comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Deoarece atat in satul Unteni cat si in satul Manastireni, comuna Unteni, judetul Botosani nu 
exista nici un drum satesc modernizat care sa asigure conditii civilizate de trai cetatenilor, se 
impune modernizarea macar a unor drumuri satesti,care sunt considerat ca fiind principale, aici ma 
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refer ca fiind drumuri care duc la diferite institutii cum ar 
fi:scoli,biserici,politie,gradinite,magazine,etc. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu modernizarea 
drumurilor satesti in Unteni si Manastireni, comuna Unteni, judetul Botosani. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:300.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
 

 
Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.5 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        

 
 
 
 
 
 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN BURLESTI, COMUNA UNTENI, JUDETUL 

BOTOSANI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN BURLESTI, COMUNA 
UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 
Amplasament:sat Burlesti,comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Deoarece atat in satul Burlesti, comuna Unteni, judetul Botosani nu exista nici un drum 
satesc modernizat care sa asigure conditii civilizate de trai cetatenilor, se impune modernizarea 
macar a unor drumuri satesti,care sunt considerat ca fiind principale, aici ma refer ca fiind drumuri 
care duc la diferite institutii cum ar fi:scoli,biserici,gradinite,magazine,etc. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu modernizarea 
drumurilor satesti in Burlesti, comuna Unteni, judetul Botosani. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:300.000 lei. 



Pagină 9 din 14 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.6 
Judetul Botosani                                                                                               la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        

 
 
 
 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA UNTENI, JUDETUL 

BOTOSANI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA 
UNTENI, JUDETUL BOTOSANI  
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            In satul Unteni, judetul Botosani exista un sistem de alimentare cu apa din anul 2007 iar in 
satul Burla exista din anul 2013-2014, pe cand in celelalte sate component ale comunei nu exista.  

            Asadar, se impune o extindere a sistemului de alimentare cu apa si in celelalte sate 
component ale comunei cum ar fi:Burlesti, Soroceni,Manastireni. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu o extinderea a 
sistemului de alimentare cu apa in comuna Unteni, judetul Botosani. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:300.000 lei. 

 
Președinde de ședință, 

Consilier Laura Andrișan 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.7 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        
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Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

AMENAJARE TROTUAR ACCES PRIMARIA-SCOALA UNTENI 
 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: AMENAJARE TROTUAR ACCES PRIMARIA-SCOALA UNTENI  
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Luand in calcul necesitatea cresterii gradului de civilizatie, cat si a nivelului de trai a 
populatiei comunei Unteni, judetul Botosani se impune necesitatea amenajarii unui trotuar care sa 
faca legatura intre strada principala si scoala, deoarece de la strada si pana la scoala este un drum  
care atunci cand ploua devine impracticabil.            

              Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu amenajarea 
unui trotuar de acces, care  sa faca legatura in conditii civilizate intre primarie si scoala Unteni. 
 Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:200.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.8 
Judetul Botosani                                                                                               la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        

 
 
 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 



Pagină 11 din 14 
 

SCANERE 
 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: SCANERE 
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Luand in calcul conditiile impuse de aparitia pandemiei de coronavirus, cand corespondenta 
cu diferite institutii se face doar in format electronic,se impune dotarea birourilor cu scanere 
performante, pentru scanarea in bune conditii a documentelor semnate si parafate, care vor fi 
transmise ulterior altor institutii. 

              Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu procurarea a 
doua scanere pentru dotarea birourilor de contabilitate si biroului agricol cu ele. 
 Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:5.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 
Consiliul local Unțeni                                                                                                                              ANEXA nr.9 
Județul Botoșani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        
 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate  

obiectiv de investiții   

„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC29 BURLEŞTI-UNTENI SI DN29-

MANASTIRENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: CONSTRUCTII 
Obiectivele de investitii: „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC29 BURLEŞTI-UNTENI 
SI DN29-MANASTIRENI, COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 
 

Amplasament: teritoriul Comunei Unțeni , județul Botoșani  

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Comuna Unțeni este o comună care a încercat să țină pasul cu ritmul rapid și modern de 
dezvoltare impus de cerințele și standardele Uniunii Europene. In momentul întocmirii 
prezentei documentații comuna Unțeni are asfaltați 2722 m de drum comunal (DC29) și 
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aproape finalizati alți 12398 m de drum comunal (DC29), cu șanțuri betonate și podețe 
transversale și laterale noi, iluminat public modern, sistem de colectare deșeuri, coșuri de gunoi 
și tomberoane stardale, drumuri pietruite, poduri și podețe, sediu de primărie modernizat, rețea 
de alimentare cu apă potabilă, școli și grădinițe reabilitate, biserici bine întreținute, cămine 
culturale, etc.  

Tendința actuală a cetățenilor este:  

- de a avea familii bine închegate, cu copii cărora să le poată asigura o bună pregătire 
pentru viață, să poată urma școli superioare, să-și asigure calificarea într‐o meserie;  

- de a își construi locuințe cât mai spațioase și dotate cu toate facilitățile: energie 
electrică, apă, canalizare, gaz metan, centrale termice, telefon, radio, televizoare, internet;  

- de a cumpăra un mijloc de transport personal, evitând transportul în comun;  
- de a se racorda la o magistrală de gaz metan, la care sa-și poată racorda locuințele, 

evitând consumul de lemne de foc;  
- să fie conduși de aleși buni gospodari, cu pregătire superioară și cu multă înțelegere 

pentru nevoile localnicilor. 

Principalele obstacole în dezvoltarea mediului de afaceri în mediul rural îl constituie 
lipsa culturii antreprenoriale specifice și lipsa resurselor financiare necesare deschiderii unei 
afaceri. Pe raza comunei serviciile au început să se dezvolte în ultimii ani, astăzi fiind legate 
mai ales de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, agricultură. Toate punctele de 
desfacere a produselor alimentare au infrastructura în curs de dezvoltare, acestea fiind practic 
amenajate în gospodăriile populației.  

Autoritățile locale pot atrage și sprijini înființarea unor diverse tipuri de unități, 
diversificarea și îmbunătățirea serviciilor pentru populația comunei, prin realizarea unei 
infrastructuri de transport adecvate pentru o mai bună conectivitate între punctele de prestări 
servicii și beneficiarii acestor servicii. 

Proiectele de perspectivă ale comunei Unțeni prevăd în special reabilitarea 
infrastructurii, sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea 
condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea 
surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism 
la nivelul întregii comune. 

Întreţinerea periodică, prin balastare, a drumurilor locale, fără execuţia unui sistem 
rutier modern, nu ar rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită 
stagnării apelor în şanţuri şi a hidraulicii defectuoase cauzate de podeţele subdimensionate. În 
ansamblu, această variantă poate fi una poate mai puţin costisitoare, dar fără rezultate, realizată 
probabil numai când bugetul comunei Unțeni o permite şi, cu siguranţă, numai în zonele cele 
mai afectate de degradări. 

 

Având în vedere cele exprimate  mai sus este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
aprobarea pe lista de investiții a obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC29 BURLEŞTI-UNTENI SI DN29-MANASTIRENI, COMUNA UNȚENI, 

JUDEȚUL BOTOȘANI” 
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Sursa de finanțare: bugetul local, buget de stat 

Valoarea necesara pentru anul în curs: 800.000 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 

 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA nr.10 
Judetul Botosani                                                                                                 la Hotararea nr.10 din 08.02.2022        
 

 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate  

obiectiv de investiții   

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 360 ,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 

BOTOȘANI” 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: CONSTRUCTII 

Obiectivele de investitii: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 360 ,COMUNA 

UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”  

Amplasament: teritoriul Comunei Unțeni , județul Botoșani  

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Comuna Unțeni este o comună care a încercat să țină pasul cu ritmul rapid și modern de 
dezvoltare impus de cerințele și standardele Uniunii Europene. La momentul întocmirii 
prezentei documentații comuna Unțeni are asfaltați 2.722 m de drum comunal (DC29) și 
aproape finalizate de  asfaltat alți 12.398 m de drum comunal (DC29), cu șanțuri betonate și 
podețe transversale și laterale noi. 

Drumul comunal modernizat in lungime de 12.398m (DC29 Burlesti-Unteni si DN29-
Manastireni), pentru a putea face legatura cu drumul national care duce la Stanca-Stefanesti, ar 
mai trebui modernizati circa 1.200 m drum, care acum este doar pietruit. 

Tendința actuală a cetățenilor este:  
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- de a avea familii bine închegate, cu copii cărora să le poată asigura o bună pregătire 
pentru viață, să poată urma școli superioare, să-și asigure calificarea într‐o meserie;  

- de a își construi locuințe cât mai spațioase și dotate cu toate facilitățile: energie 
electrică, apă, canalizare, gaz metan, centrale termice, telefon, radio, televizoare, internet;  

- de a cumpăra un mijloc de transport personal, evitând transportul în comun;  
- de a se racorda la o magistrală de gaz metan, la care sa-și poată racorda locuințele, 

evitând consumul de lemne de foc;  
- să fie conduși de aleși buni gospodari, cu pregătire superioară și cu multă înțelegere 

pentru nevoile localnicilor. 

Principalele obstacole în dezvoltarea mediului de afaceri în mediul rural îl constituie 
lipsa culturii antreprenoriale specifice și lipsa resurselor financiare necesare deschiderii unei 
afaceri. Pe raza comunei serviciile au început să se dezvolte în ultimii ani, astăzi fiind legate 
mai ales de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, agricultură. Toate punctele de 
desfacere a produselor alimentare au infrastructura în curs de dezvoltare, acestea fiind practic 
amenajate în gospodăriile populației.  

Autoritățile locale pot atrage și sprijini înființarea unor diverse tipuri de unități, 
diversificarea și îmbunătățirea serviciilor pentru populația comunei, prin realizarea unei 
infrastructuri de transport adecvate pentru o mai bună conectivitate între punctele de prestări 
servicii și beneficiarii acestor servicii. 

Proiectele de perspectivă ale comunei Unțeni prevăd în special reabilitarea 
infrastructurii, sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea 
condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea 
surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism 
la nivelul întregii comune. 

Întreţinerea periodică, prin balastare, a drumurilor locale, fără execuţia unui sistem 
rutier modern, nu ar rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită 
stagnării apelor în şanţuri şi a hidraulicii defectuoase cauzate de podeţele subdimensionate. În 
ansamblu, această variantă poate fi una poate mai puţin costisitoare, dar fără rezultate, realizată 
probabil numai când bugetul comunei Unțeni o permite şi, cu siguranţă, numai în zonele cele 
mai afectate de degradări. 

Având în vedere cele exprimate  mai sus este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
aprobarea pe lista de investiții a obiectivului de investiții ”MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC 360 ,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs 1.617.830 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Laura Andrișan 

 


