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ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL UNTENI 
JUDETUL BOTOSANI 

 
 
 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificării  bugetului local pe anul  2014 

 
Consiliul local al comunei Unțeni, judetul Botoșani, 
văzând referatul întocmit de către secretarul Comisiei comunale de fond funciar a 

Primăriei Comunei Unţeni cu nr.3786 din 29 august 2014, privind punerea în aplicare a 
Sentinței civile nr.6599/31.05.2014 a Judecătoriei Botoșani rămasă definitivă și irevocabilă 
prin respingerea recursurilor cu Decizia nr.227R/07.03.2014 a Tribunalului Botoșani, titlu 
executoriu, 

  având în vedere raportul de specialitate nr.3855/2014 al compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei prin care este prezentată  
necesitatea virărilor de credite între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea creditelor 
bugetare  pentru toate angajamentele legale aprobate, 
  analizând propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.3856/2014, 

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; 

ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 în baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale O.G. nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor 
de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
  Art.1. - Aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2014 al Comunei Unțeni prin 
modificarea între capitole la partea de cheltuieli, partea de venituri rămânând nemodificată.  
 Art.2. - Aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la Cap.51.02, Autorități 
publice și actțuni externe “  cu suma de 28,08 mii lei, din care la  Titlul I” Cheltuieli de 
personal „  suplimentare cu suma de 76,08 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu plata 
salariilor pe trim.IV.2014, la  Titlul IX „Alte cheltuieli „ articolul 59.17 „ Despagubiri civile „ 
suplimentare cu suma de 13,80 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor reprezentand daune  si 
cheltuieli de judecata stabilite prin Sentintei civile nr.6599/31.05.2014 a Judecatoriei Botosani 
si la  Titlul II” Bunuri si servicii”  diminuare cu suma de 61,80 mii lei pentru acoperirea 
cheltuielilor cu plata salariilor  si a despagubirilor civile . 
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 Art.3. - Aprobă suplimentarea bugetului de cheltuieli la  Cap.54.02 „Alte servicii 
publice generale“ Titlul I” Cheltuieli de personal „ cu suma de 0,31 mii lei pentru acoperirea 
cheltuielilor cu plata salariilor pe trim.IV.2014. 

Art.4. - Aproba suplimentarea bugetului de cheltuieli la  Cap.67.02 „Alte servicii 
publice generale“ cu suma de 21,66 mii lei, din care la  Titlul I” Cheltuieli de personal „   
suplimentare cu suma de 1,66 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu plata salariilor pe 
trim.IV.2014 si  la Titlul XII „Active nefinanciare „ suplimentare cu suma de 20,0 mii lei 
pentru plata unui proiect privind repararea acoperisului la Biblioteca Comunei Unteni. 

Art.5. – Aproba diminuarea  bugetului de  cheltuieli al Comunei Unteni la Cap.68.02 
“Asigurari si asistenta sociala“ cu suma de 34,85 mii lei, din care la Titlul I” Cheltuieli de 
personal „ diminuarea cu suma de 54,85 mii lei deoarece suma alocata prin bugetul initial este 
mai mare decat necesarul anual, iar la Titlul IX”Asistenta sociala “ suplimentarea cu  suma de 
20,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor cu plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap 
in trim.IV.2014. 

Art.6. - Aprobă diminuarea bugetului de cheltuieli la  Cap.70.02 „Locuinte, servicii 
si dezvoltare publica“, Titlul I” Cheltuieli de personal „ cu suma de  1,80 mii lei  deoarece 
suma alocata prin bugetul initial este mai mare decat necesarul anual.  

Art.7. - Aproba diminuarea bugetului de cheltuieli la  Cap.84.02 “Drumuri si 
poduri”  cu suma de 13,4 mii lei, din care la “ Titlul I” Cheltuieli de personal”  diminuare cu 
suma de 21,40 mii lei, deoarece suma alocata prin bugetul initial este mai mare decat 
necesarul anual, iar la  Titlul II” Bunuri si servicii” suplimentare cu suma de 8,0 mii lei pentru 
asigurarea materialelor antiderapante (sare, alte materiale) pe timp de iarna   .  
           Art.8. - Primarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotarari. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
5 septembrie 2014 
Nr.40. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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