
 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 

JUDEȚUL BOTOȘANI 
 

 

 

DISPOZITIE 
privind  rectificarea  bugetului local al Comunei Unteni pe trimestre a veniturilor si 

cheltuielilor pentru anul 2015, în cadrul prevederilor anuale aprobate pentru anul 2015 
 

               Viceprimarul Comunei Unteni,judetul Botosani, 
având în vedere referatul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unţeni cu nr.1233/2015 privind propunerea de rectificare a 

veniturilor si cheltuielilor pe trimestre, in cadrul prevederilor anuale aprobate pentru anul 

2015; 

  -ținând seama de prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale,cu modificarile si completarile ulterioare, 

-luand in considerare Ciculara MFP nr.415675/24.02.2015 si Circulara comuna 

MFP/MECS nr.8663/13.03.2015 prin care s-a stabilit obligativitatea platii primelor doua 

transe  in luna martie 2015, din sumele  prevazute prin hotarari judecatoresti definitive avand 

ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala ce trebuie platite in anul 2015;  

-avand in vedere  Decizia nr. II/533 din 18.03.2015 emisa de Seful Administratiei 

Judetene a Finantelor Publice Botosani  prin care am fost instiintati despre  modificarea 

repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor pe anul 2015, in sensul 

suplimentarii sumei alocate in trim.I.2015  la Titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 40,0 

mii lei, concomitent cu diminuarea cu aceeasi suma pe trim.IV.2015; 

 in baza prevederilor art.63, alin. (4), litera a) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și ale prevederilor art.50, 

alin. (2), litera b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

in temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

              Art.1. - Aprob modificarea repartizarii pe trimestre a bugetului local de venituri si 

cheltuieli  pe anul 2015 al Comunei Unteni astfel: 

 

Explicatii Total 

2015 

Trim.I. Trim.II Trim.III. Trim.IV 

VENITURI (Cod venit) 0 +54,0 +139,0 -153,0 -40,0 
-11.02.02 Sume defalcate din TVA 

ptr.fin.chelt.descentarliz. 

0 +40,0 0 0 -40,0 

-07.02.03 Impozit/teren extravilan 0 +14,0 +19,0 -33,0 0 

-04.02.04 0 0 +60,0 -60,0 0 

-18.02.50 0 0 +5,0 -5,0 0 

-30.02.05 0 0 +40,0 -40,0 0 

-36.02.06 0 0 +8,0 -8,0 0 

-35.02.01 0 0 +7,0 -7,0 0 

CHELTUIELI (Capitol)  +54,0 +139,0 -153,0 -40,0 
CAP.51.00.00 Autoritati publice si 0 0 -54,0 -5,0 +59,0 



actiuni,Titlul II.Bunuri si servicii 

CAP.51.00.00 Autoritati publice si 

actiuni,Titlul I Cheltuieli de personal 

0 +14,0   -14,0 

CAP.65.00.00 Invatamant, Titlul 10 

Cheltuieli de personal 

0 +40,0 0 0 -40,0 

CAP.70.00.00.Locuinte,servicii, 

Titlul II.Bunuri si servicii 
0 0 -15,0 +15,0 0 

CAP.74.00.00 Protectia mediului, 

Titlul II.Bunuri si servicii 

0 0 -20,0 +20,0  

-84.00.00 Transporturi, Titlul 

II.Bunuri si servicii 

0 0 +228,0 -183,0 -45,0 

 

Art.2.- Personalul aparatului de specialitate al primarului si compartimentul de 

contabilitate al ordonatorului tertiar de credite vor asigura aducerea la indeplinire a 

prevederilor prezentei dispozitii. 
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