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ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL UNTENI 

JUDETUL BOTOSANI 
 

 

 

 

 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul  2015 

 

Consiliul local al comunei Unteni,judetul Botosani, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.6488/2015, 

  analizând propunerile viceprimarului comunei Unteni cu expunerea de motive nr.6489/2015, 

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.53/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,   
 în baza prevederilor: 

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

- a Deciziei nr. 6 din  11 decembrie 2015 emisa de Seful Administratiei Judetene a Finantelor 

Publice Botosani prin care am fost instiintati despre suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor pe unitati 

administrativ teritoriale, pe anul 2015, din care pentru Comuna Unteni cu suma de 51 mii lei  , 

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

modificarile si completarile ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

  Art.1. - Aprobă modificarea bugetului local pe anul 2015 al Comunei Unțeni prin majorarea 

acestuia atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 51,0 mii lei, rezultând un 

buget final  de 3.461,7 mii lei la venituri și 3.734,7 mii lei la cheltuieli. 

Art.2. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul 65.02  “Învățământ”, Titlul I 
„Cheltuieli de personal” prin  majorarea valorii estimate prin bugetul inițial cu suma de 51,0 mii lei, 

de la suma de 1.099 mii lei la suma de 1.150mii lei, urmare suplimentarii sumelor defalcate din TVA 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, pentru plata 

salariilor si a obligatiilor catre bugetul de stat. 

            Art.3. - Viceprimarul Comunei Unteni dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Achiței V. Ioan 
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