
ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului la comuna 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.6993/13.12.2022, 
văzând  Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu 

nr.6992/13.12.2022;  
având în vedere rapoartele de avizare consultative 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, 

în baza  prevederilor Legii nr. 317/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, 
prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local nr.10 /08.02.2022  pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 
2022, precum și a Ordonantei de Urgenta a Guvernului  cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2022,nr.160/2022 si adresei Ministerului de Finantelor Publice nr.467380/2022 si 
conform Deciziei nr.7/2022 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani, 
potrivit anexelor nr.1 si 2 si adresei nr.II/727/09.12.2022;  

în temeiul art.196, alin.(1), litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.-Aproba rectificarea bugetului local la partea de venituri, dupa cum urmeaza: 
           - cod.04.02.01”Cote defalcate din impozitul pe venit” +21.170 lei;  
           - cod.11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si Municipiului 
Bucuresti” -41.000 lei; 

           -cod.43.21”Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate 
imobiliara” +77.200 lei. 

Art.2.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.51.02”Autoritati executive”cu suma 
de +81.510 lei , la articolele: 

          -20.01.08”Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet ”   +4.310 lei; 
          -71.01.30”Alte active fixe”        +77.200 lei. 
Art.3.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.54.02”Alte servicii publice ”, la 

art.10.01.12”Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ”  +5.510 lei. 
Art.4.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.65.02”Invatamant” la 

art.59.01”Burse” cu suma de  + 37.000 lei. 
Art.5.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.68.02”Asistenta sociala” cu suma de 
 -78.000lei la articolele: 
          -10.01.01”Salarii de baza”    -45.000 lei; 
          -10.03.07”Contributia asiguratorie pentru munca” -33.000 lei. 



Art.6.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.74.02”Protectia mediului” cu suma 
de 11.350lei la articolul: 

          -20.01.04”Apa,canal,salubritate”    +11.350 lei; 
              Art.7.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  
Primăriei  Comunei Unțeni  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  
 

Președinde de ședință, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 
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