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HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul IV la comuna Unțeni pe anul 2021 

 

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. 6434/2021, 

văzând Referatul de aprobare  al  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.6433/2021;  

avândîn 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 ; 

-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 ; 

             având  în  vedere  prevederile Legii nr.15/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2021, 

prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizată și a: 

-adresa nr.II/393/08.12.2021  de la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Botoșani; 

-Hotararea nr.248/14.12.2021 a  Consiliului Judetean Botosani privind repartizarea sumei 

corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit incasat suplimentar pe anul 2021 pe unitati 

administrativ-teritoriale pentru finantarea cheltuielilor de functionare, a programelor de dezvoltare 

locala si programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala; 

-extrasul de cont din data de 17.12.2021 cu sumele primite de la AJPIS Botosani pentru a 

efectua plata la incalzirea cu lemne pentru luna noiembrie 2021; 

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

administrativ, 

                                                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.-Aprobărectificarea bugetului local de venituri la nivelul Comunei Unțeni, județul 

Botoșani pe anul 2021, după cum urmează: 

- Venituri total 8.987.593 lei,din care, pe surse de venituri: 

 +7.033 lei la sursa ”Cote defalcate din impozitul pe venit ”, cod indicator 04.02.01; 

 +10.000 lei la sursa„Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean”, cod 

indicator 04.02.05; 
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 +120.400 lei la sursa „Subventii pentrua cordarea ajutorului pentru incalzire alocuinte isi a 

suplimentului pentru energie alocat pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri” 

cod indicator 42.34; 

 +250.000 lei la sursa “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare a 

bugetelor locale”, cod indicator 11.02.06. 

 Art.2.- Aprobă rectificarea bugetului local de cheltuieli la nivelul Comunei Unțeni, județul 

Botoșani pe anul 2021, după cum urmează: 

                   -Cheltuieli total 10.328.593 lei. 

 

Art.3.-Aprobă rectificarea cheltuielilor pentru cap.68” Asistență socială”cu suma de 

+120.400 lei, sumă cu care se suplimentează titlul “Asistență socială” de la art.57.02.01 “Ajutoare 

sociale în numerar”. 

Art.4.-Aprobă rectificarea cheltuielilor pentru cap.74”Protectia mediului” cu suma de 

+17.033 lei, sumă care a fost prinsă la titlul II”Bunuri și servicii” la art.20.01.04”Apă, canal și 

salubritate”; 

Art.5.-Aprobă rectificareacheltuielilorpentrucap.84“Drumuri și poduri”cu suma de 

 + 250.000 lei, sumă care a fost prinsă la art.71.01.01”Construcții”pentruplatafacturilor la 

investiția “Modernizare DC29 Burlești-Unțeni și DN29 -Mânăstireni, comuna Unțeni, județul 

Botoșani”. 

Art.6.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  

Primăriei  Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

Președinde de ședință, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 
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