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ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL UNTENI 
JUDETUL BOTOSANI 

 
 
 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul  2012 

 
               Consiliul local al comunei Unteni,judetul Botosani, 
  analizand propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.4857/2012, 

având în vedere raportul de avizare a comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ precum şi raportul de specialitate nr.4858/2012 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Unţeni, 
 văzând: 

-Decizia nr.123 din 02 noiembrie 2012 a Directorului executiv al  Direcţiei generale a 
Finanţelor Publice a Judetului Botoşani ,prin care  au fost retrase sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,respectiv pentru 
plata salariilor,sporurilor,indemnizatiilor si altor drepturi salariale in bani stabilite de lege,precum si 
pentru plata contributiilor aferente acestora, din care de la Comuna Unteni   suma de 150 mii lei ;au 
fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2012 pentru finantarea 
categoriilor de cheltuieli prevazute la art.104 alin.2,lit.b)-e) din Legea educatiei nationale  nr.1 din 
2011,din care pentru Comuna Unteni  cu suma de  3 mii lei;au fost suplimentate  sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate referitoare la drepturile 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare pe  anul 2012, din 
care pentru Comuna Unteni   suma de 100 mii lei . 

-Decizia nr.109 din 16 octombrie 2012 a Directorului executiv al  Direcţiei generale a 
Finanţelor Publice a Judetului Botoşani prin care au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe unitati administrative-teritoriale pe anul 
2012,din care pentru Comuna Unteni cu suma de 1 mii lei;au fost suplimentate cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrare pe unitati administrative-teritoriale, din care pentru Comuna 
Unteni cu suma de 44 mii lei. 

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 prin diminuarea acestuia atat  
la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma de  2,0 mii lei rezultand un buget 
final de  2.337,0 mii lei la venituri si un buget final de 2.717,0 mii lei la cheltuieli . 
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Art.2. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 51.02 „Autoritati publice”  
prin suplimentarea  acestuia cu suma de  21,0 mii lei , pe trimestrul  IV ,din care  la Titlul II  
„Bunuri si servicii” cu suma de  21,0 mii lei ,respectiv  la art.20.02 „Reparatii curente „suma 
necesara pentru finantarea cheltuielilor privind izolarea termica a cladirii Primariei Unteni.  

Art.3. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 65.02 „Invatamant”  prin 
diminuarea  acestuia cu suma de  147,0 mii lei , pe trimestrul  IV ,din care  la Titlul I 
„Cheltuieli de personal „ diminuarea cu suma de 150,0 mii lei ,iar la Titlul II  „Bunuri si 
servicii” suplimentarea cu suma de 3,0 mii lei  . 

Art.4. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 67.02 „Cultura, recreere si 
religie”  prin suplimentarea  acestuia cu suma de 2,0 mii lei , pe trimestrul  IV , la Titlul II  
„Bunuri si servicii”cu suma de 2,0 mii lei  reprezentand  „Materiale si prestari servicii cu 
caracter functional „in suma de 2,0  mii lei. 

Art.5. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta 
sociala”  prin suplimentarea  acestuia cu suma de 100,0 mii lei , pe trimestrul  IV ,din care  la 
Titlul I  „Cheltuieli de personal”cu suma de 100,0 mii lei  . 
. Art.6. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 84.02 „Transporturi”  prin 
suplimentarea  acestuia cu suma de  22,0 mii lei , pe trimestrul  IV ,din care  la Titlul XII  
„Active nefinanciare, cu suma de  22,0 mii lei  reprezentand  suplimentarea sumei alocate 
pentru  plata  unui buldoexcavator ce urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea in bune conditii 
a activitatilor specifice precum:sapaturi,incarcari,nivelari.  . 
          Art.7. - 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, 
14 noiembrie 2012 
Nr.34. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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