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JUDEȚUL BOTOȘANI 

 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind virarea de credite bugetare 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.3416 /21.06.2022, 
văzând  Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.3417/21.06.2022;  

având în 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. 317/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, 

prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizată si a  
Hotărârii Consiliului Local nr.10 /08.02.2022  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 
Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2022; 

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.- Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice”, după cum 
urmează: 
              -71.01.03”Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale”-LAPTOP                                -2.800 lei 
              -71.01.03”Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale”-SCANER                               +2.800 lei  
              Art.2.-Aprobă virarea de credite bugetare din cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice” 
art.71.01.30”Alte active fixe” -50.000 lei  la capitolul 84.02  “Drumuri “ art.71.01.01 “Constructii” +50.000 lei; 

              Art.3.-Aprobă virarea de credite bugetare de  la capitolul 84.02 “Drumuri”, art.20.01.30 “Alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si functionare” -26.500 lei la capitolul 65.02”Invatamant”,  după cum 
urmează: 

 Art.20.01.05 „Carburanti si lubrifianti”                          +15.000 lei; 

 Art.20.01.06 ”Deplasari interne,detasari,transferari” +11.500 lei; 

              Art.4. Aprobă virarea de credite bugetare de la capitolului 70.02 “Locuinte,servicii si dezvoltare 
publica ”-240.000 lei la capitolul 84.02  “Drumuri “ art.71.01.01 “Constructii” +240.000 lei, de la 

art.71.01.30”Alte active fixe” de la obiectivele de investitii: 
1. Modernizare sistem de iluminat public stradal                                                          -40.000 lei                                                      
2. Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Unteni, judetul Botosani     -200.000 lei  

             Art.5. Aprobă virarea de credite bugetare de la capitolului 70.02 “Locuinte,servicii si dezvoltare 
publica ” art.20.01.03”Iluminat si forta motrica” -10.000 lei la capitolul 84.02  “Drumuri “ art.71.01.01 

“Constructii” +10.000 lei. 
             Art.6.-Aproba virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol 84.02”Drumuri”, art.20.01.30” Alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si functionare”-200.000 lei la art. 71.01.01 “Constructii”+200.000 lei. 
             Art.7.-Aproba virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol 84.02”Drumuri”, dupa cum urmeaza: 



1. Modernizare drumuri locale in localitatea Burlesti,com.Unteni,jud.Botosani -
200.000 lei; 

2. Modernizare drumuri locale in localitatile Manastireni si Unteni,com.Unteni, 
Jud.Botosani   
-200.000 lei; 

3. Modernizare drum comunal DC 360,comuna Unteni, judetul Botosani  
+400.000 lei 

                   Art.8.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  
Comunei Unțeni  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  
 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 
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