
     ROMÂNIA 

Comuna Unțeni 

Județul Botoșani 

       PRIMAR 

Nr.6319 din 08.11.2022  

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea rectificarii bugetului la 

 comuna Unțeni, pe  anul  2022 

 

           Potrivit art.155 alin.(4),litera a) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ,primarul 

exercită funcția de ordonator principal de credite. 

          Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Unțeni  pentru anul 2022 aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Unțeni nr. 10 /08.02.2022. 

         In Monitorul Oficial din data de 26.10.2022 a aparut Hotararea de Guvern nr.1306/25.10.2022 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugatara la dispozitia Guvernului, prevazut in 

bugetul de stat pe anul 2022, pentru unitatile administrativ-teritoriale, in care unitatii noastre i-a fost 

repartizata suma de 165.000 lei ,pentru plata cheltuielilor curente si de capital. 

              Analizand executia cheltuielilor bugetare la data de 31.10.2022 si avand in vedere necesarul 

de sume pentru cheltuielile viitoare, suma primita a fost repartizata pe capitole de cheltuieli, astfel: 

               La cap.61”Ordine publica si siguranta nationala”,  la articolul 20.01.30 “Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare” s-a prins suma de 15.000 lei pentru plata unor servicii de 

intretinere a camerelor de supraveghere video stradale. 

               La cap.70”Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, la art.20.01.03”Incalzit,iluminat si forta 

motrica” s-a prins suma de 40.000 lei , necesari pentru plata energiei electrice. 

               La cap.74”Protectia mediului ”, la art.20.01.04”Apa, canal, salubritate” s-a prins suma de 

45.000 lei , necesari pentru plata energiei electrice. 

               La cap.84”Drumuri si poduri” la art.20.01.30“Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare” s-a prin suma de 65.000 lei,  fiind necesari pentru: 

                -piatra 25.000 lei; 

                -autogreder 25.000 lei; 

                -carburant 10.000 lei; 

                -materiale necesare pentru poarta primarie 5.000 lei. 

              La cap.65”Invatamant” se efectueaza o virare de credite de la titlul “Bunuri si servicii” de la 

art.20.01.05”Carburanti si lubrefianti” -12.400 lei si de la art.20.01.06 “Piese de schimb” -2.500 lei,in 

total suma de 14.900 lei vor fi virati la art.20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare”. 



 

 

        Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus  propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat.                                                                                      

                                                                                   PRIMAR, 

                                                                            Constantin Paladi 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

Comuna Unțeni 

Județul Botoșani 

Nr.6320 din 08.11.2022 

 

 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobare rectificarii bugetului la 

 comuna Unțeni, pe  anul  2022 

 

             Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Unțeni  pentru anul 2022  aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Unteni nr. 10 /08.02.2022. 

             Urmare a Hotararii de Guvern nr.1306/25.10.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezerva bugatara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unitatile 

administrativ-teritoriale,unitatii noastre i-a fost repartizata suma de 165.000 lei ,pentru plata 

cheltuielilor curente si de capital. 

              Analizand executia cheltuielilor bugetare la data de 31.10.2022 si avand in vedere necesarul 

de sume pentru cheltuielile viitoare, suma primita a fost repartizata pe capitole de cheltuieli, astfel: 

               La cap.61”Ordine publica si siguranta nationala”,  la articolul 20.01.30 “Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare” s-a prins suma de 15.000 lei pentru plata unor servicii de 

intretinere a camerelor de supraveghere video stradale. 

               La cap.70”Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, la art.20.01.03”Incalzit,iluminat si forta 

motrica” s-a prins suma de 40.000 lei , necesari pentru plata energiei electrice. 



               La cap.74”Protectia mediului ”, la art.20.01.04”Apa, canal, salubritate” s-a prins suma de 

45.000 lei , necesari pentru plata energiei electrice. 

               La cap.84”Drumuri si poduri” la art.20.01.30“Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare” s-a prin suma de 65.000 lei,  fiind necesari pentru: 

                -piatra 25.000 lei; 

                -autogreder 25.000 lei; 

                -carburant 10.000 lei; 

                -materiale necesare pentru poarta primarie 5.000 lei. 

               La cap.65”Invatamant”, in urma solicitarii conducerii scolii, se efectueaza o virare de credite 

de la titlul “Bunuri si servicii” de la art.20.01.05”Carburanti si lubrefianti” -12.400 lei si de la 

art.20.01.06 “Piese de schimb” -2.500 lei,in total suma de 14.900 lei vor fi virati la art.20.01.30”Alte 

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”. 

 

               

             Aceste sume vor fi prinse, dupa cum s-a aratat,aceste operatiuni fiind necesare pentru a se 
putea desfasura activitatea unitatii in bune conditii. 
               
             Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus  propunem  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  alăturat.      
 

Consilier superior, 
Eugenia Listar 

 
 

 

 

 

ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
 
 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.49 din 8 noiembrie 2022 
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.  
 
                Primar,                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
     Constantin Paladi                                                                                             Secretar general al comunei 
                                                                                                                                               Vasile Ursachi  

 


