ROMÂIA
COSILIUL LOCAL UTEI
JUDETUL BOTOSAI

HOTĂRÂRE
privind virarea de credite bugetare in bugetul local intre capitole de cheltuieli, pe anul 2017 la
Comuna Unteni, judetul Botosani
Consiliul Local al Comunei Unteni, udetul Botosani,
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specilaitate al primarului comunei cu nr. 4175/2017,
văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Unteni privind rectificarea Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 cu nr. 4176/2017;
avand in vedere rapoartele de avizare ale :
-comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, administrarea domeniului public
si privat al comunei, gospodarie comunala, protectia mediului si turism, servicii si comert ;
-comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si
urbanism , apararea ordinii si linistii public, a drepturilor cetatenilor ;
-comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale,culte,munca si
protectie sociala,protectie copii ,tineret si sport ;
având în vedere prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice si a Legii 115/2017pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și
completarea unor acte normative,a Legii nr. 7/20.02. 2017 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2017,
Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanţele publice locale republicată şi modificată cu
completările ulterioare
în temeiul art. 45, alin. 1, lit. a şi art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001, republicată Legea Administraţiei Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Aprobă virarea de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli ale bugetului local pe
anul 2017 al Comunei Unteni,judetul Botosani, dupa cum urmeaza:
a) - La cap.51.02 „Autoritați publice si actiuni externe” se suplimentaeza la cheltuieli de
personal cu suma de +92.300 lei.
b) - La cap.54.02 ”Alte servicii publice generale” se diminueaza cheltuielile de personal cu
suma de -15.000 lei;
c) - La cap.67.02”Cultura, recreere si religie ”84.02” se diminueaza cheltuielie de personal cu
suma de -4.800 lei;
d) - La cap.70.02 ”Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminueaza cheltuielile de
personal cu suma de -10.000 lei;
e) - La cap.84.02”Transporturi” se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de
-12.500 lei, iar la bunuri si servicii se diminueaza cu -50.000 lei.
Art.2. - Ordonatorul principal de credite, prin compartimentele de specialitate ale Primăriei
Comunei Unteni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Tucaliuc Elena

COMUNA UNŢENI
27 iulie 2017
r.45.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
Ursachi Vasile

