ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNȚENI
JUDEȚUL BOTOȘANI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni, judeţul Botoşani
pentru anul 2018
Consiliul local al comunei UNTENI, judeţul Botoşani,
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr. 742/2018,
analizând propunerile Primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive
nr.743/2018,
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;
- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
ţinând cont că au fost respectate prevederile art.39 alin.(3) și (4) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor:
- art.36, alin. (4), litera a) şi art.63, alin.(4), litera b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- art.20 alin.(1), litera a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare aprobată prin Legea nr.13/2011;
- Ordinului comun al ministrului Administratiei si Internelor si a ministrului
Finantelor Publice nr.244/2651/2010 privind gradul de colectare a veniturilor
proprii;
- Deciziei nr.2/10 ianuarie 2018 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Botosani prin care ni s-au repartizat sume defalcate din TVA si cote
defalcate din impozitul pe venit;
- Adresa nr.825/17.01.2018 a Consiliului Judetean Botosani prin care s-au repartizat
sume pentru finantarea drumurilor judetene/comunale în anul 2018 și pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care
necesita cofinantare locala;
- Hotararea nr.3/17.01.2018 a Consiliului Judetean Botosani privind repartizarea
pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor din cota de 20 % din sume defalcate
din TVA si de 18,5% din impozitul pe venit;
- Hotararea nr.4/17.01.2018 a Consiliului Judetean Botosani privind repartizarea
pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor din cota de 20 % din sume defalcate
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din TVA si de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala,
în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e :
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1. - Aprobă bugetul local al comunei Unțeni pe anului 2018, care cuprinde la
partea de venituri suma de 2.761,41 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 3.504,41 mii lei.
Diferenta de 743,0 mii lei se acopera din excedentul executiei bugetare a anilor precedenti.
Art.2. - Bugetul local al comunei Unțeni cuprinde resurse financiare locale
mobilizate atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, la dispoziţia Consiliului
Local şi repartizarea acestora pe destinaţii în vederea realizării şi finanţării acţiunilor şi
activităţilor.
Art.3. – Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută pe baza
debitelor curente şi restante din impozite şi taxe locale datorate de către populaţie şi persoane
juridice de pe raza comunei Unțeni, cotele defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea
adăugată repartizate de către Guvern si Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Botoşani, pentru echilibrarea bugetelor locale, cotele defalcate din impozitul pe venit, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Art.4. - Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole, iar la partea de cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum
şi aliniate după caz, este prevăzuta la cap.II.
Capitolul II
Structura veniturilor bugetului local
Art.5. - (1) Construirea resurselor financiare ale bugetului local se face pe seama
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice şi
juridice de pe raza administrativ –teritorială a comunei, cotele din impozitul pe venitul din
salarii, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
potrivit legii.
(2) Încasarea impozitelor şi taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale
bugetului local, de orice natură şi provenienţă se efectuează în conformitate cu prevederile
legilor în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.
Art.6. - Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în sumă de 2.761,41 mii lei,
după cum urmează:
VENITURI TOTALE
2.761,41 mii lei
1.Venituri proprii
976,60 mii lei
I. Venituri curente-din acestea:
2.291,60 mii lei
A. Venituri fiscale-din care:
2.020,60 mii lei
A.1. Impozit pe venit
347,00 mii lei
A.3. Impozite şi taxe pe proprietate
376,20 mii lei
.
A.4. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
1.287,40 mii lei
A.6.Alte impozite si taxe fiscale
10,00 mii lei
B. Venituri nefiscale
271,00 mii lei
C.Subventii
469,81 mii lei
II.Venituri din capital______________________________
_ 0 mii lei
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Capitolul III
Regimul, structura şi destinaţia cheltuielilor
Art.7. - (1) Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2018
reprezintă limita maximă care nu poate fi depăşită, iar modificarea lor se va face ţinând cont
de condiţiile legale.
(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de
cheltuieli se va face numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare
aprobate.
Art.8.-În structura economică, cheltuielile bugetare locale pe anul 2018 se prezintă
astfel:
CHELTUIELI TOTALE
3.504,41 mii lei
1.Cheltuieli curente –din acestea
2.265,86 mii lei
a)cheltuieli de personal
1.365,51 mii lei
b)cheltuieli materiale şi servicii
691,35 mii lei
c)asistenţă socială
179,00 mii lei
f)burse
7,00 mii lei
g)fond rezerva
5,00 mii lei
h)sustinerea cultelor
18,00 mii lei
2.Cheltuieli de capital
1.238,55mii lei
Art.9. - Cheltuielile pentru autorităţile executive ce se finanţează de la bugetul local
al comunei Unțeni în anul 2018 se stabilesc în sumă de 1.209,58 mii lei din care: 981,93 mii
lei cheltuieli de personal, 147,65 mii lei bunuri şi servicii si 80,0 mii lei cheltuieli de capital.
Art.10. - Cheltuieli cu alte servicii publice se stabilesc în sumă de 62,98 mii lei, din
care: 51,28 mii lei cheltuieli de personal, 6,70 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii si fond
rezerva bugetara 5,00 mii lei.
Art.11. - Cheltuieli cu ordinea publică se stabilesc la suma de 50,00 mii lei, din care
50,00 mii lei bunuri şi servicii.
Art.12. - (1)Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de 808,17
mii lei.
(2) Cheltuieli pentru învăţământ se stabilesc în sumă de 407,00 mii lei, din care:
159,00 mii lei cheltuieli bunuri şi servicii, asistenta sociala 51,00 mii lei,burse 7,00 mii lei, si
190,00 mii lei cheltuieli de capital.
(3) Cheltuieli pentru sanatate se stabilesc în sumă de 44,26 mii lei din care: 44,26 mii
lei cheltuieli de personal .
.
(4) Cheltuieli pentru cultură, recreere şi religie se stabilesc în sumă de 50,40 mii lei
din care: 32,40 mii lei cheltuieli de personal si sustinerea cultelor 18,00 mii lei.
(5) Cheltuieli pentru asistenţa socială sunt stabilite în sumă de 306,51 mii lei din
care:
-178,51 mii lei cheltuieli de personal;
-128,00 mii lei pentru ajutor social, din care indemnizatii pentru persoanele cu
handicap 98,00 mii lei si ajutor încălzire a locuinței 30,00 mii lei.
Art.13. - Cheltuieli cu servicii şi dezvoltare publică se stabilesc în sumă de 113,60
mii lei din care: 38,60 mii lei cheltuieli de personal si 75,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi
servicii.
Art.14.- Cheltuieli pentru protectia mediului sunt stabilite in suma de 68,00 mii lei
din care 68,00 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.
Art.15. - Cheltuieli pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 1.192,08 mii lei din
care 38,53 mii lei cheltuieli de personal, 185,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii si
968,55 mii lei cheltuieli de capital.
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Capitolul IV
Dispoziţii finale
Art.16. - (1) În conformitate cu prevederile legale, primarul comunei răspunde de
realizarea prevederilor legale ale bugetului local, în care analizează periodic situaţia
financiară şi stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului local.
(2) Trimestrial, primarul comunei prezintă consiliului local informare privind stadiul
execuţiei bugetului local, propuneri de măsuri corespunzătoare.
Art.17. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare
la execuţia bugetului local.
Art.18. - Cu asigurarea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
însărcinează Primarul comunei UNȚENI.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Consilier Adomnicăi Vasile

COMUNA UNȚENI
16 februarie 2018
Nr.12.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ,
Ursachi Vasile
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