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HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetului local pe  anul  2018 

 
Consiliul  Local  al  Comunei Unteni, judetul Botosani, 
avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr. 3139/2018, 
văzând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei Unteni  cu nr. 3141/2018;  
avand in vedere rapoartele de avizare ale: 
-comisiei pentru activitati economico-financiare , agricultura,administrarea domeniului public 

si privat al comunei, gospodarie comunala, protectia mediului si turism, servicii si comert ; 
-comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si 

urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ; 
-comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si 

protectie sociala, protectie copii, tineret  si sport; 
în  baza  prevederilor Legii nr.2/2018-Legea Bugetului de Stat pe anul 2018, prevederile Legii 

nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale republicata si actualizata si a  Hotărârii Consiliului 
Local nr.12 /16.02.2018  pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unteni, 
judetul  Botosani  pentru anul 2018, 

în  temeiul art. 45, alin. 1, lit. a şi art. 45, alin.2, lit. a din  Legea  nr.  215 / 2001, republicată - 
Legea  Administraţiei  Publice  Locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
  Art.1.- Aprobă  rectificarea bugetului local cu suma de -5.000 lei la partea de venituri de la 
sursa 11.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor  si Municipiului Bucuresti” in 
trim.II pe anul 2018. 

Art.2.- Aprobă  rectificarea bugetului local cu suma de -5.000 lei la partea de cheltuieli la 
cap.65 „INVATAMANT”,  la titlul IX„Asistenta sociala” la aliniatul 57.02.01 „Asistenta sociala in 
bani” pentru drepturile copiilor cu CES al Scolii Gimnaziale nr.1 Unteni, comuna Unteni, judetul 
Botosani”. 
Art.3.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  
Comunei Unteni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

Art. 3 – Primarul comunei Unteni dispune masurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea 
prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Costin Dumitru 
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