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ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL UNTENI 
JUDETUL BOTOSANI 

 
 
 
 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificării  bugetului local pe anul  2012 

 
            Consiliul local al comunei Unteni, judetul Botosani, 
  analizand propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.4080/2012, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
  - comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 
  - comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.4081/2012, 
 tinând cont de prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.53/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică,   
 in baza prevederilor: 
 - Legii nr293/2011-legea bugetului de stat pe anul 2012; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.1. - Aproba rectificarea bugetului local pe anul 2012 al Comunei Unteni  prin  
diminuarea  sumelor  alocate unor obiective  de investitii stabilite prin bugetul initial al anului 
2012,concomitent cu suplimentarea valorii  obiectivului „buldoexcavator” deoarece suma 
alocata initial este insuficienta pentru achizitionarea acestuia,fara  a  fi influentate  veniturile  
sau  cheltuielile stabilite prin  bugetul aprobat . 

Art.2. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul  70.02 „Servicii si dezvoltare 
publica”   Titlul  X „Active nefinanciare „prin  diminuarea valorii obiectivului de investitii 
„Vane,furtune  si accesorii necesare pentru alimentarea cu apa in Satul Unteni „ cu suma de  
46.000 lei  ,respectiv  diminuarea valorii obiectivului de la  50.000 lei la  4.000 lei,pe 
trimestrul  IV al anului 2012.  

Art.3. Aproba rectificarea bugetului local la capitolul  70.02 „Servicii si dezvoltare 
publica”   Titlul  X „Active nefinanciare „prin  diminuarea valorii obiectivului de investitii 
„Avans Plan Urbanistic General „ cu suma de  18.500 lei  ,respectiv  diminuarea valorii 
obiectivului de la suma de 100.000 lei la suma de  81.500  lei,pe trimestrul  IV al anului 2012.  
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. Art.4. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 84.02 „Transporturi”  prin 
suplimentarea  acestuia cu suma de  64.500  lei , pe trimestrul  IV al anului 2012  la  Titlul X  
„Active nefinanciare, reprezentand  suplimentarea valorii obiectivului de investitii „ 
buldoexcavator „  de la suma de  174.500 lei  la suma de  239.000 lei,utilaj ce urmeaza a fi 
achizitionat si  folosit pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice 
precum:sapaturi,incarcari,nivelari. 
          Art.5. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul comunei Unteni, prin compartimentul de specialitate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Fortoeş V. Costel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
28 septembrie 2012 
Nr.30. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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