ROMANIA
CONSILIUL LOCAL UNTENI
JUDETUL BOTOSANI

privind rectificarea bugetare la

HOTARARE
bugetului local al comunei Un{eni ,pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Un{eni, jude{ul Botoqani,
avAnd in vedere raportul de specialitate al compaftimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.2319104.05.2020,
vdzind Referatul de aprobare a Primarului Comunei Unteni cu
rv.2321104.05.2020;
avdnd in vedere rapoartele de avizare ale:
-comisiei pentru activitAli economico-financiare , agriculturf,,administrarea domeniului
public Ei privat al comunei,gospodirie comunald,protecfia mediului Ei turism,servicii gi
comer!;
-comisia pentru administrafie publicd 1ocal5, juridic[ gi de disciplin6, amenajarea
teritoriului gi urbanism , apdrarea ordinii Ei liniqtii publice , a drepturilor cetdfenilor;
-comisia pentru invS!6mdnt, sdndtate ;i familie, activita"ti social-culturale,culte,munci
qi proteclie sociald,protecfie copii ,tineret gi sport,
avind in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul2020 nr.512020,
prevederile Legii nr.273129.06.2006 privind finanlele publice lu-rcale republicatd cu
modificdrile qi completlrile ulterioare, a Hotdrdrii Consiliului Local nr.4 177.02.2020 pentru
aprobarea bugetului de venituri ;i cheltuieli al comunei Unleni, judeful BotoEani pentru anul
2020 precum qi a Deciziei nr.2122.04.2020 a Eefului Administraliei Judelene a Finan{elor
Publice privind repartizarca sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale cdt Ei a
cotelor Ei sumelor defalcate din cote defalcate din impozitul pe lrenit,
in temeiul afi.196, alin.(1), litera a) din Ordonanla de urgenlI nr.5712019 privind
Codul administrativ,

HOrAnAgrE:
Art.1.-Aprobd majorarea veniturilor la"Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd
pentru echilibrarea bugetelor locale" cod.1 I .02.06 cu suma de I 150.000 lei, pe trimestre dupd
cum urmeazi:
-lei

Total suma

Trim.II

Trim.lll

Trim.lV

150.000

50.000

s0.00c

50.000

Art.2.-Aproba diminuarea veniturilor la,.Cote defalcate din impozitul pe venit"
cod.04.02.01 cu suma de -1.000 lei din trimestrul II.
Art.3.-Aprobd diminuarea veniturilor la,,Sume alocate din cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"cod.04.02.04 cLI sulna de -8.000 lei din trimestrul
It.

I

{rt.4.- Aprobd majorarea cheltuielilor la cap.5 i.02.,'Aut..-,ritili executive,, cu suma de
+10.000iei ir-rtrirnestrul II latitlul VIII"Cheltuieli de capite.l" articolul 71.0l.30,,Alteactive
fixe" suma de 10.000 lei pentru investifia,.intabulare drunturj
comunale qi de
"taieqti,
exploatare, terenuri proprietate qi piguni-in com.Unlenijud.Boto;ani;'.
Ar1.5.- Aproba majorarea cheltuielilor la cap.66" Alte institulii gi acliuni sanitare" la
art'20.04 "Medicamente si materiale sanitare" cu suma de +60.000 lei, pe aliniate dup6 cum
urmeazl:
-20.04.02 "Materiale sanitare" +5.000 lei in trimrstr.ul II;

-20.A4.04"Dezinfectan{i" +55.000 lei clin care 5,000 lei in trim II,40.000 lei in
trimestrul III Ei 10,000lei in trimesrrul IV.
Art.6.- Aprobd majorarea cheltuielilor la cap.7O" Alte servicii in clomeniile
locuin{elor,serviciilor ;i dezvoltS"rii comunale" la art.TO"Clieltuieli de capital" la alin.7L 01.30
,,Alte active fixe" pentru obiectivul de investilii ,, Infiinlare letea de distributie gazenaturale
in comuna Un!eni cu localit6lile apar{inatoare(Un}eni.Burla,BurleEti,Mdnistireni,Soroceni)',
cu suma de +71 .000 lei din care 21 .000 lei in trimestrul ll, l0.000 lei in trimestrul III si
trimestrul IV 40.000 lei.
411.1 .- Ordonatorul principal de credite, prin compartimentele de specialitate ale
Primariei Comtrnei Unleni vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrari.
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