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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe  anul  2022 

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.6320/08.11.2022, 
văzând  Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu 

nr.6319/08.11.2022;  
având în vedere rapoartele de avizare consultative ale : 
-comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului 

public și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, servicii și 
comerț ; 

-comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea 
teritoriului și urbanism, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; 

-comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă 
și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, 

în baza  prevederilor Legii nr. 317/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, 
prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local nr.10 /08.02.2022  pentru 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 
2022, precum și a Hotărârii Guvernului nr.1306/2022 privind  alocarea unei sume din Fondul 
de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022,pentru 
unele unități administrativ-teritoriale, 

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: 

Art.1.-Aproba rectificarea bugetului local la partea de venituri la cod.11.02.06 „Sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de +165.000 lei. 

Art.2.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.61.02”Ordine publica si siguranta 
nationala”cu suma de +15.000 lei , la art.20.01.30” Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare”. 

Art.3.-Aproba virarea de credite bugetare la cap.65.02”Invatamant”,dupa cum 
urmeaza: 
            -art.20.01.05”Carburanti si lubrefianti” -12.400 lei; 
            -art.20.01.06”Piese de schimb”                 -2.500 lei; 
            -art.20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”  +14.900 lei. 

Art.4.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.70.02” Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica”, la art.20.01.03”Incalzit,iluminat si forta motrica”  +40.000 lei. 

Art.5.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.74.02”Protectia mediului” la 
art.20.01.04”Apa, canal, salubritate”  + 45.000 lei. 

Art.6.-Aproba rectificarea bugetului local la cap.84.02”Drumuri si poduri” la 
art.20.01.30” Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” cu + 65.000 lei, dupa 
cum urmeaza: 
                           -piatra 25.000 lei; 
                           -autogreder 25.000 lei; 



                           -carburant 10.000 lei; 
                           -materiale necesare pentru poarta primarie 5.000 lei. 
              Art.7.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  
Primăriei  Comunei Unțeni  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 
Președinde de ședință, 

Consilier Gheorghe-Manole Listar 
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 

 


