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privind aprobarea

 

Consiliul  Local  al  Comunei Un
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr.

văzând Referatul de aprobare

având în vedere rapoartele de avizare ale :

-comisiei pentru activități economico

al comunei, gospodărie comunală, protec

-comisia pentru învățământ, sănătate 

socială, protecție copii, tineret și sport ;

având  în  vedere  prevederile Legii nr.

prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finan

Hotărârii Consiliului Local nr.10 /08.0

Unțeni, județul Botoșani pentru anul 20

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad

si adresei Ministerului Finanțelor nr.466238/2022;

în temeiul art.196, alin.(1), punctul b) din Ordonan

               Art.1.-Aprobă rectificarea bugetului local la partea de venituri la codul 11.02.06”Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de +28.000 lei.

               Art.2.- Aproba rectificarea bugetului local la partea de cheltui

art.20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” cu +28.000 lei.

Art.3.- Aprobă cheltuielile in suma de 

desfășurarea de activității medicale, care 

bunuri si servicii pentru întreținere si func

Art.4.- Ordonatorul  principal  de  credite,  

Comunei Unțeni  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

 
 
 
 
Comuna Unțeni 
30 Septembrie 2022 
Nr.43. 

 

R O M Â N I A 
JUDETUL BOTOSANI 

PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
C.P.717435, Tel/Fax: 0231543802 

www.primariaunteni.ro 
e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com 

 

 HOTĂRÂRE 
aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni, pe  anul  2022

 

Consiliul  Local  al  Comunei Unțeni, județul Botoșani, 
n vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr.5360/26.09.2022, 

Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.5359/26.09.

având în vedere rapoartele de avizare ale : 

ți economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

protecția mediului și turism, servicii și comerț ; 

ământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă 

și sport ; 

prevederile Legii nr.317/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2022

prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizat

.02.2022  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei

țeni, județul Botoșani pentru anul 2022, Hotărârea Guvernului nr.1156/2022 privind repartizarea pe unit

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

elor nr.466238/2022; 

art.196, alin.(1), punctul b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

rectificarea bugetului local la partea de venituri la codul 11.02.06”Sume defalcate din 

pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de +28.000 lei. 

Aproba rectificarea bugetului local la partea de cheltuieli la cap.51”Autorit

art.20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” cu +28.000 lei. 

in suma de 4.000 lei necesare cu scoaterea la licitație a 

, care se vor suporta de la cap.51”Autorități executive”,art.20.01

inere si funcționare”. 

Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  

eni  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

Președinte de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI,
Vasile Ursachi

 

țeni, pe  anul  2022 

n vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

.2022;  

administrarea domeniului public și privat 

muncă și protecție 

Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, 

și actualizată si a  

și cheltuieli al comunei 

rea Guvernului nr.1156/2022 privind repartizarea pe unități 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

Codul administrativ, 

rectificarea bugetului local la partea de venituri la codul 11.02.06”Sume defalcate din 

 

Autorități executive” la 

ie a doua spatii pentru 

executive”,art.20.01.30”Alte 

de  specialitate  ale  Primăriei  

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI, 
Vasile Ursachi 


