
 1 
 

 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL UNTENI 
JUDETUL BOTOSANI 

 
 
 
 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificarii  bugetului local pe anul  2013 

 
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.4760/2013, 
  analizând propunerile primarului comunei Unteni cu expunerea de 
motive nr.4761/2013, 

ţinând cont de prevederile art.6 alin.(9) 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 şi ale Deciziei nr. 16 din 26 nov.2013 
emisă de Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, 

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

hotărăşte: 
 
  Art.1. - Aprobă modificarea bugetului local pe anul 2013 al Comunei 
Unteni prin suplimentarea acestuia atât la partea de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli cu suma de 15,0 mii lei, rezultând un buget final  de 2.463,3 mii lei la 
venituri si 2.871,3 mii lei la cheltuieli. 

Art.2. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul 51.02  “Autorităţi 
publice..”, Titlul I „Cheltuieli de personal” prin  suplimentarea cu suma de 
15,0 mii lei urmare modificarii plafonului maxim al cheltuielilor de personal, de 
la suma de  313,0 mii lei la suma de  328,0 mii lei pentru plata salariilor aferente 
lunii nov.2013. 

Art.3. - Aprobă rectificarea bugetului local la capitolul 68.02  “Asigurări 
şi asistenţă socială”, Titlul I „Cheltuieli de personal” prin  suplimentarea cu 
suma de 20,0 mii lei urmare modificării plafonului maxim al cheltuielilor de 
personal, de la suma de 85,0 mii lei la suma de 105,0 mii lei concomitent cu 
diminuarea bugetului de cheltuieli la  Titlul IX „Asistenţă socială”  de la suma 
de 56,0 mii lei, la suma de  36,0 mii lei . 
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  Art.4. - Primarul Comunei Unţeni dispune masurile necesare si acorda 
sprijin pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Andrişan Laura 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMUNA UNŢENI, 
29 noiembrie 2013 
Nr.81. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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