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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.5433 din 6 decembrie 2012, întrunit în şedinţă de îndată, 
 având în vedere raportul de avizare a comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor precum şi raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Unţeni cu nr.5434 din 6 decembrie 2012, 

ţinând cont de prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.53/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică,   
 in baza prevederilor: 
 - Legii nr.293/2011-legea bugetului de stat pe anul 2012; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Decizia nr. 145 din 04 decembrie 2012 a Directorului executiv al  
Direcţiei generale a Finanţelor Publice a Judetului Botoşani 
 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 majorarea 
acestuia atat  la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma de  8,0 
mii lei rezultand un buget final de  2.345,0 mii lei la venituri si un buget final de 
2.725,0 mii lei la cheltuieli . 

Art.2. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 51.02 „Autoritati 
publice”   pe trimestrul  IV la Titlul I  „Cheltuieli de personal  ” prin diminuarea 
bugetului  cu suma de   9,0 mii lei, concomitent cu suplimentarea Titlului II 
”Bunuri si servicii „ cu suma de  9,0 mii lei, in vederea incadrarii in plafonul de 
cheltuieli aprobat pentru anul 2012. 
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Art.3. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 65.02 

„Invatamant”  prin suplimentarea  acestuia cu suma de  24,0 mii lei , pe 
trimestrul  IV ,din care  la Titlul I „Cheltuieli de personal  cu suma de 24,0 mii 
lei . 

Art.4. - Aproba rectificarea bugetului local la capitolul 68.02 „Asigurari 
si asistenta sociala”  prin diminuarea  acestuia cu suma de 16,0 mii lei , pe 
trimestrul  IV ,din care  la Titlul I  „Cheltuieli de personal”cu suma de 13,88 mii 
lei  si la Titlul 57 „Ajutoare sociale in numerar „ diminuarea bugetului cu suma 
de  2,12 mii lei. 

 Art.5. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari se 
insarcineaza primarul comunei Unteni, prin compartimentul de specialitate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMUNA UNŢENI, 
7 decembrie 2012 
Nr.42. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR, 
Ursachi Vasile 
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