
ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 

HOTĂRÂRE 
 privind  aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2023 

 
Consiliul  Local  al  Comunei Unțeni, județul Botoșani, 

            având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei cu nr.521/27.01.2023, 
            văzând  Raportul de aprobare  al  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.520/27.01.2023;  
            având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- comisiei pentru activități economico-financiare , agricultură,administrarea domeniului 
public și privat al comunei,gospodărie comunală,protecția mediului și turism,servicii și comerț, nr.617 
din 01.02.2023; 

- comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului 
și urbanism , apărarea ordinii și liniștii publice , a drepturilor cetățenilor, nr.626 din 01.02.2023; 

- comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale,culte,muncă și 
protecție socială,protecție copii ,tineret și sport, nr.621 din 01.02.2023 ; 
             având  în  vedere  prevederile Legii nr.368/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, 
prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicatăși actualizată și a: 
          -Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.5 si Anexele 1,2,3 din 2023 cu sume pentru 

programe de dezvoltare locala si programe de infrastructura care necesita cofinantare locala,din 

suma corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit  estimat pe anul 2023 si repartizarea 

sumelor  estimate pentru anii 2024-2026; 

          -Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.4/2023  cu sume pentru finantarea cheltuielilor 

privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026;     

          -Decizia nr.11 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani,in Anexa nr.1 si 2  
cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, si anexele 3-4 cu estimari pentru anii 
2024-2026; 
          -Adresa nr.II/9/11.01.2023 de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Botosani, cu 

privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2023. 

în temeiul art.196, alin.(1), litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

                                                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                                              Capitolul I 
                                                                       Dispoziții generale 
 
          Art.1.- Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul Comunei Unțeni, județul Botoșani pe 
anul 2023, după cum urmează: 
                   -Venituri total                  5.014.000 lei 
                   -Cheltuieli total               6.233.000 lei  
                   Diferența de 1.219.000 lei se suportă din excedentul execuției bugetare a anilor 
precedenți.  



          Art.2.-Bugetul local al comunei Unțeni cuprinde resurse financiare locale mobilizate atât la 
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli,la dispoziția Consiliului Local și repartizarea acestora  
pe destinații în vederea realizării și finanțării acțiunilor și activităților. 
          Art.3.-Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută pe baza debitelor curente și 
restante din impozite  și taxe locale datorate de către populație și persoane juridice de pe raza 
comunei Unțeni,cotele defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată repartizate prin 
hotărâri ale Consiliului Județean Botoșani și decizii ale  Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Botoșani,pentru echilibrarea bugetelor locale,cote defalcate din impozitul pe venit, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
          Art.4.-Sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliat pe venituri pe capitole și subcapitole iar la 
partea de cheltuieli pe părti,capitole,subcapitole,titluri și articole, precum și aliniate după caz, este 
prevăzut la cap.II. 

Capitolul II 
Structura veniturilor bugetului local 

 
         Art.-5.-(1)Construirea resurselor financiare ale bugetului local se face pe seama 
impozitelor,taxelor,contribuțiilor și veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice și 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 și taxelor , contribuțiilor și a celorlalte venituri ale bugetului local, de 
orice natura și proveniență se efectuează în conformitate cu prevederile legilor în vigoare,precum și 
potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri. 
         Art.6.- Veniturile bugetului local pe anul 2023 sunt în suma de 5.014.000 lei, după cum urmează: 
A.Venituri fiscale, compuse din: 
A1.2. Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice          928.000 lei 
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit                                                          924.000 lei 
A.3.Impozite și taxe pe prorietate                                                                               437.500 lei 
                                                           din care: 
-impozit și taxă  pe cladiri                                                                                                56.000 lei 
-impozit și taxă teren                                                                                                      381.500 lei 
A.4.Impozite și taxe pe bunuri și servicii                                                                  2.776.000 lei 
                                                             din care: 
-sume defalcate din TVA                                                                                             2.655.000 lei 
-taxa pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de  activități 
                                                                                                                                              121.000 lei 
A.6.Alte impozite și taxe fiscale                                                                                          8.000 lei 
C.Venituri nefiscale,dc:                                                                                                    379.000 lei  
C.1.Venituri din proprietate                                                                                              60.000 lei     
C.2.Vânzări de bunuri și servicii ,d.c:                                                                             319.000 lei    
Venituri din taxe administrative                                                                                       20.000 lei 
Amenzi ,penalități și confiscări                                                                                       119.000 lei     
Diverse venituri(salubrizare)                                                                                           180.000 lei   
VI.Subvenții                                                                                                                        485.500 lei 

 
Capitolul III 

Regimul,structura și destinația cheltuielilor 
          Art.7.-(1)Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2023 reprezintă limita 
maximă care nu poate fi depășită,iar modificarea lor se va face tinând cont de condițiile legale. 
          (2) Angajarea,contractarea de lucrări, bunuri și servicii precum și efectuarea de cheltuieli se va 
face numai cu respectarea prevederilor legale și  în limita creditelor bugetare aprobate. 
          Art.8.-În structura economică,cheltuielile bugetare locale pe anul 2023 se prezintă astfel: 
CHELTUIELI TOTALE                                                                                            6.233.000 lei  



1.Cheltuieli curente-din acestea                                                                         4.764.000 lei 
                a)cheltuieli de personal                                                                       2.234.100 lei 
                b)bunuri și servicii                                                                                1.740.900 lei 
                c)fond rezervă                                                                                            10.000 lei 
                d)asistență socială                                                                                  632.000 lei  
                e)alte cheltuieli(burse, susținerea cultelor)                                       157.000 lei 
2.Cheltuieli de capital                                                                                         1.459.000 lei 
         Art.9.-Cheltuielile pentru autoritățile executive ce se finanțeaza de la bugetul local al comunei 
Unțeni în anul 2023, se stabilesc în sumă de 1.788.750 lei din care:  
                                -cheltuieli de personal                                                                                  1.194.850 lei 
                                -bunuri și servicii                                                                                               538.900 lei 
                                -cheltuieli de capital                                                                                           55.000 lei 
         Art.10.-Cheltuielile cu alte servicii publice, se stabilesc în sumă de 81.450 lei din care: 
                               -cheltuieli de personal                                                                                    67.450 lei 
                               -bunuri și servicii                                                                                               4.000 lei 
                               -fond rezervă bugetară                                                                                  10.000 lei 
         Art.11.- Cheltuieli cu ordine publica si siguranta nationala, se stabilesc in suma de  164.000 lei 

din care:                                                          

                                 -bunuri si servicii                                                                                                  49.000 lei 

                                -cheltuieli de capital                                                                                           115.000 lei  

 
         Art.12.-(1)Cheltuieli social culturale se stabilesc în sumă de  1.884.450 lei din care: 
(2)Alte cheltuieli în domeniul învățământului,total din care:                                               447.000 lei 
                                 -bunuri și servicii(cadouri elevi 8.000 lei)                                                219.000 lei 
                                 -asistență socială                                                                                            32.000 lei 
                                 -burse                                                                                                             129.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                      67.000 lei 
  (3)Alte instituții și acțiuni sanitare,total din care:                                                                  75.450 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                  73.450 lei 
                                 -bunuri si servicii(pregatire profesionala)                                                   2.000 lei                                                             
  (4)Cultura, recreere și religie,total din care:                                                                          73.000 lei 
                                 -alte servicii culturale                                                                                     4.000 lei 

                                 -intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si de agrement 

                                                                                                                                                          11.000 lei 

                                 -susținerea cultelor                                                                                      28.000 lei 

                                 -cheltuieli de investitii                                                                                 30.000 lei 

  (5)Asistență socială,total din care:                                                                                      1.289.000 lei 
                                 -cheltuieli de personal                                                                               689.000 lei 
                                 -asistență socială                                                                                        600.000 lei                                                                                         
          Art.13.-Cheltuieli cu servicii și dezvoltare publică se stabilesc în sumă de  867.300 lei din care: 
                                 -cheltuieli de personal                                                                               155.300 lei 
                                 -bunuri și servicii                                                                                         187.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                   525.000 lei  
          Art.14.-Cheltuieli pentru protecția mediului sunt stabilite în sumă de 205.000 lei din care: 
                                 -bunuri și servicii                                                                                         191.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                     14.000 lei                                     



          Art.15.-Cheltuieli pentru transporturi sunt stabilite în sumă de 1.242.050 lei din care: 
                                 -cheltuieli de personal                                                                                  54.050 lei   
                                 -bunuri și servicii                                                                                         545.000 lei 
                                 -cheltuieli de capital                                                                                   643.000 lei    
          Art.16.-Se aproba lista investitiilor pe anul 2023, dupa cum urmeaza: 
                       -Intabulari drumuri comunale,satesti,extravilane,pasuni,cladiri, terenuri  50.000 lei 
                       -Actualizare,prelungire HCL PUG                                                                           5.000 lei 
                       -Centrala termica biblioteca                                                                                 30.000 lei 
                       -Modernizare si extindere sistem supraveghere video stradal                   115.000 lei  
                       - Pompa-filtru alimentare apa                                                                             12.000 lei 
                       - Refacere soclu gard scoala                                                                                   5.000 lei 
                       - Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale 
                          a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe                50.000 lei 
                       - Extindere sistem alimentare cu apa in comuna Unteni                              525.000 lei   
                       - Proiectare si executie gard depozit betoane                                                  14.000 lei  
                       -Modernizare drumuri locale Unteni si Manastireni                                     484.000 lei  
                       -Modernizare drumuri locale Burlesti                                                              100.000 lei                        
                       -Modernizare drum comunal DC 360                                                               100.000 lei 
                       -Remorca auto                                                                                                           9.000 lei  
                                                                                                                                                                            
          Art.17.-Sumele prinse în acest proiect de buget local al comunei Unțeni pentru anul 2023 sunt 
repartizate pe trimestre, conform  repartizării sumelor primite de la bugetul de stat de către 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani si a posibilitatii incasarii veniturilor bugetului 
local.                       
          Art.18.-(1) În conformitate cu prevederile legale,primarul comunei răspunde de realizarea 
prevederilor legale  ale bugetului local, în care analizează periodic situația financiară și stabilește 
măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea execuției bugetului local. 
 (2)Trimestrial ,primarul comunei prezintă consiliului local informare privind stadiul execuției 
bugetului local,propuneri de măsuri corespunzătoare.     

          Art.19.-Se aproba notele de fundamentare  de necesitate si de oportunitate a obiectivelor de 
investiții  pentru anul 2023, conform anexelor nr.1-13 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare.        

          Art.20.-Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la 
execuția bugetului local. 
          Art.21.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  
Primăriei  Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  
 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 
 
 
Comuna Unțeni 
1 februarie 2023 
Nr.10. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 
 



Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.1 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        
 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții  „ACTUALIZARE SI PRELUNGIRE HCL PENTRU PUG” 

 

 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
Obiectivele de investitii: ACTUALIZARE SI PRELUNGIRE HCL PENTRU PUG 
 

Amplasament:Primăria Comunei Unțeni , sat Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Primăria Comunei Unțeni este un  imobil aparținând domeniului public al Comunei 
Unțeni. Primaria Comunei Unțeni este o instituție publică care deservește populația stabilită 
pe teritoriul comunei Unțeni.  

Planul  Urbanistic General-PUG: 

 Are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala 
de baza – municipiu, oras, comuna -, constituind cadru legal pentru realizarea 
programelor si actiunilor de dezvoltare (conform Legea 350/2001, modificata si 
completata prin Legea 289/2006); astfel, pentru ansamblul localitatii 

 Planul urbanistic general – PUG cuprinde reglementari pe termen scurt cu privire la : 
o stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul 

administrativ al localitatii; 
o stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
o zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie; 
o delimitarea zonelor afectate de servituti publice; 
o modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
o stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice; 
o formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; 
o precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, 

amenajate si plantate; 

 

             Planurile Urbanistice Generale se intocmesc la cererea primariilor sau consiliilor 
judetene, se adreseaza tuturor UAT-urilor aflate in subordinea acestora si includ prevederi atat 
pentru suprafetele intravilane cat si pentru cele extravilane. 



               PUG cuprinde: 
 planse desenate; 
 memoriu tehnic; 
 Regulament Local de Urbanism (RLU). 

               Pe baza acestora sunt stipulati in Certificatul de Urbanism indicatorii urbanistici si 
avizele necesare obtinerii Autorizatiei de Construire. 
               Conform art.46 Art. 46 alin. (1) teza a doua din lege, precum și art. 30 alin. (1) teza 
întâi din norme stabilesc că o dată la 10 ani PUG-ul trebuie actualizat. 
                 
      

               Având  în vedere ca unitatea noastra are un PUG elaborate in anul 2013,luand in 
considerare cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar  obligatoriu actualizarea si 
prelungirea HCL Unteni pentru PUG,necesar pentru buna desfășurare a activitatatii in  
Primăria Comunei Unțeni. 
Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:5.000 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.2 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții  „ 



 Intabulare drumuri comunale, satesti, extravilane, pasune,cladiri si 

terenuri in comuna Unteni, judetul Botosani  ” 

 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII 
Obiectivele de investitii: INTABULARE DRUMURI COMUNALE, 
SATESTI,EXTRAVILANE,PASUNE, CLADIRI SI TERENURI IN COMUNA 
UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 
 

Amplasament: Comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Necesitatea si oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea inscrierii in cartea 
funciara a drumurilor comunale, satesti,extravilane,pasune si terenuri din comuna Unțeni, 
judetul Botosani,pentru a putea accesa alte investitii pe locurile respective. 

Astfel, se pot accesa fonduri pentru modernizare drumuri si alte investitii necesre 
ridicarii nivelului de trai pentru locuitorii comunei Unteni, judetul Botosani.          

           Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
achiziționarea lucrarilor de intabulare a suprafetelor de pe teritoriul comunei Unțeni. 
Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:50.000 LEI 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 

 
 
Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.3 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 
 
 
 
 
 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„CENTRALA TERMICA BIBLIOTECA” 

Categoriabugetara: INVESTITII 



Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: CENTRALA TERMICA BIBLIOTECA 
 

Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Pentru cresterea gradului de confort termic in sezonul rece,in cadrul cladirii denumita 
“Biblioteca”, se impune achizitionarea si montarea unei centrale termice, care sa deserveasca 
cladirea respectiva. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
procurarea unei centrale termice si montarea acesteia in cadrul bibliotecii din comuna 
Unteni,judetul Botosani . 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:30.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 

 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.4 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 
 
 

 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN UNTENI SI MANASTIRENI, COMUNA 

UNTENI, JUDETUL BOTOSANI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  



Obiectivele de investitii: MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN UNTENI SI 
MANASTIRENI, COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 
Amplasament:sat Unteni si Manastireni,comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Deoarece atat in satul Unteni cat si in satul Manastireni, comuna Unteni, judetul 
Botosani nu exista nici un drum satesc modernizat care sa asigure conditii civilizate de trai 
cetatenilor, se impune modernizarea macar a unor drumuri satesti,care sunt considerat ca fiind 
principale, aici ma refer ca fiind drumuri care duc la diferite institutii cum ar 
fi:scoli,biserici,politie,gradinite,magazine,etc. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
modernizarea drumurilor satesti in Unteni si Manastireni, comuna Unteni, judetul Botosani. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:434.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.5 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 
 
 
 
 
 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN BURLESTI, COMUNA UNTENI, 

JUDETUL BOTOSANI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN BURLESTI, 
COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI 
Amplasament:sat Burlesti,comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 



Necesitatea si oportunitatea: 

            Deoarece atat in satul Burlesti, comuna Unteni, judetul Botosani nu exista nici un 
drum satesc modernizat care sa asigure conditii civilizate de trai cetatenilor, se impune 
modernizarea macar a unor drumuri satesti,care sunt considerat ca fiind principale, aici ma 
refer ca fiind drumuri care duc la diferite institutii cum ar 
fi:scoli,biserici,gradinite,magazine,etc. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
modernizarea drumurilor satesti in Burlesti, comuna Unteni, judetul Botosani. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:100.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.6 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 
 
 
 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA UNTENI, 

JUDETUL BOTOSANI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN 
COMUNA UNTENI, JUDETUL BOTOSANI  
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            In satul Unteni, judetul Botosani exista un sistem de alimentare cu apa din anul 2007 
iar in satul Burla exista din anul 2013-2014, pe cand in celelalte sate component ale comunei 
nu exista.  



            Asadar, se impune o extindere a sistemului de alimentare cu apa si in celelalte sate 
component ale comunei cum ar fi:Burlesti, Soroceni,Manastireni. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu o 
extinderea a sistemului de alimentare cu apa in comuna Unteni, judetul Botosani. 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:525.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 

 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.7 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 
 
 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE 

VIDEO STRADAL 

 
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Luand in calcul necesitatea cresterii gradului de civilizatie, cat si a nivelului de trai a 
populatiei comunei Unteni, judetul Botosani se impune necesitatea intocmirii de documentatii 
tehnice si modernizarea si extinderea sistemului de supraveghere video stradal, pentru siguranta 

cetatenilor si a bunurilor acestora. 

              Indicatorii tehnico-economici pentru aceasta investitieȘ 

              -1.500 ml FTP; 

              -11.000 ml fibra optica; 

              -9 camere IP; 

              -1 camera LPR.            

              Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
intocmirea documentatiilor,  modernizarea si extindere sistem supraveghere video stradal. 



 Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:115.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 

 
Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.8 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 
 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

FILTRU +POMPA ALIMENTARE CU APA SCOALA BURLESTI 
 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: FILTRU +POMPA ALIMENTARE CU APA SCOALA 
BURLESTI 
 
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Luand in calcul faptul ca in localitatea Burlesti nu exista sistem de aductiune a apei si 
deci scoala Burlesti nu poate fi conectata la un sistem public de aductiune a apei, dar este 
necesara o sursa de apa in scoala, pentru igiena copiilor si a cadrelor didactice, se impune 
procurarea a unui filtru si a unei pompe pentru a putea folosita apa din fantana.  

              Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
procurarea de filtru+pompa alimentare cu apa Scoala Burlesti.  
 Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:12.000 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 
 



Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.9 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        
 

 

 

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„REFACERE SOCLU GARD SCOALA UNTENI” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: REFACERE SOCLU GARD SCOALA UNTENI 
 

Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Avand in vedere ca la efectuarea lucrarilor pentru investitia “Amenajare trotuar 
primaria-scoala Unteni”, s-a deteriorat soclul la gardul scolii, dar si din cauza precipitatiilor, 
se impune refacerea acestuia.  

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
refacerea soclu gard scoala Unteni,din comuna Unteni,judetul Botosani . 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:5.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 

 

 

 

 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.10 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        
 



 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate  

obiectiv de investiții   

”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 360 ,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL 

BOTOȘANI” 

Categoria bugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare: CONSTRUCTII 

Obiectivele de investitii: ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 360 

,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”  

Amplasament: teritoriul Comunei Unțeni , județul Botoșani  

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Comuna Unțeni este o comună care a încercat să țină pasul cu ritmul rapid și 
modern de dezvoltare impus de cerințele și standardele Uniunii Europene. La momentul 
întocmirii prezentei documentații comuna Unțeni are asfaltați 2.722 m de drum comunal 
(DC29) și finalizate de  asfaltat alți 12.398 m de drum comunal (DC29 Burlesti-Unteni si 
DN29-Manastireni), cu șanțuri betonate și podețe transversale și laterale noi. 

Drumul comunal modernizat in lungime de 12.398m (DC29 Burlesti-Unteni si 
DN29-Manastireni), pentru a putea face legatura cu drumul national care duce la Stanca-
Stefanesti, au mai trebui modernizati circa 1.200 m drum,lucrare care s-a efectuat in anul 
2022,ramanand de plata  o diferenta de lucrari executate si o diferenta la dirigentare. 

          Având în vedere cele exprimate  mai sus este oportun, util, necesar și chiar 
obligatoriu aprobarea pe lista de investiții a obiectivului de investiții ”MODERNIZARE 

DRUM COMUNAL DC 360 ,COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs 100.000 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.11 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        
 

 

 

 



Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„PROIECTARE SI EXECUTIE GARD DEPOZIT BETOANE” 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: PROIECTARE SI EXECUTIE GARD DEPOZIT BETOANE 
 

Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.92/2021 privind regimul 
deseurilor, cat si prevederile OUG nr.219/2019 actualizata, cu privire la protectia 
mediului,unitatea noastra trebuie sa asigure pentru cetateni un depozit pentru depozitarea 
deseurilor rezultate din demolarea  locuintelor, din lucrari efectuate la drumuri, etc.  

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
proiectarea si executie unui gard pentru depozit deseuri din beton,in comuna Unteni,judetul 
Botosani . 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:14.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 
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Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

„REMORCA AUTO” 



Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: REMORCA AUTO 
 

Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

Pentru transportul diferitelor materiale mai usoare, prin comuna, ar fi necesara 
procurarea unei remorci care sa fie atasata la autoturismul unitatii. 

Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar 
obligatoriu,procurarea unei remorci auto, in cadrul comunei Unteni,judetul Botosani . 

Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:9.000 lei. 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul local Unteni                                                                                                                              ANEXA 
nr.13 
Judetul Botosani                                                                                              la Hotararea nr.10 din 
01.02.2023        

 

Nota de fundamentare necesitate si oportunitate 

obiectiv de investiții 

Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente 
digitale 

a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor 

conexe 

Categoriabugetara: INVESTITII 
Cheltuieli bugetare:ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII  
Obiectivele de investitii: Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale 
                          a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe                 



 
Amplasament:comuna Unțeni, județul Botoșani 

Beneficiarul investitiei: Comuna Unțeni 

Necesitatea si oportunitatea: 

            Ministerul Educatiei, in calitate de coordinator de reforme si investitii finantate prin, a 
lansat apelul competitive de proiecte pentru “Dotare cu mobilier, materiale didactice si 
echipamente digitale  a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe “, finantat prin  

Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR) -Componenta   C:Educatie. 
              Beneficiarii  prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de unitati administrative-
teritoriale(commune,orase,municipia si judete).  
              Scoala Gimnaziala nr.1 Unteni, la solicitarea Ministerului Educatiei, a transmis necesarul 
pentru dotarea spatiilor scolare  , in vederea realizarii achizitiilor necesare prin prezentul apel de 
proiecte. 
              Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu 
accesarea fondurilor prin programul PNRR pentru “Dotare cu mobilier, materiale didactice si 
echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe “.    
 
 Sursa de finanțare: bugetul local 

Valoarea necesara pentru anul în curs:50.000 lei 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 


