
ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI UNȚENI 
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.4292/10.08.2022, 
văzând  Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.4291/10.08.2022,  
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; 
- comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului 

și urbanism , apărarea ordinii și liniștii publice, ale drepturilor cetățenilor; 
- comisiei 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 cu modificările și 
completările ulterioare 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 din trimestrul III în trimestrul IV, după cum 
urmează: 
                                                                                                                                                                             -lei- 

Simbol 
cont 

Denumire             Trim.III Trim.IV 

07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane 
fizice 

+10.600 -10.600 

07.02.03 Impozit pe terenul din extravilan +66.000 +66.000 

               Art.2. - Aprobă virarea de credite bugetare din cadrul capitolului 51.02 “Autorități publice”, 
după cum urmează: 

a) Art.10.01.17 „Indemnizație de hrană”                                                                        -7.000 
lei 

b) Art.20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”       +5.000 lei 
c) Cap.66 „Sănatate” art.20.13” „Pregătire profesională”                               +2.000 lei 

              Art.3. - Aprobă virarea de credite bugetare in cadrul capitolului 54.02 „Alte servicii publice” 
de la art.10.03.07 „Contribuția asiguratorie pentru muncă” -2.000 lei la articolul 10.01.01 „Salarii de 
bază” +2.000 lei.  
              Art.4. - Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului 65.02 “Invatamant”, după 
cum urmează: 
                                                                                                                                                    -lei-           

            Articolul/Aliniatul Trim.III Trim.IV 

                  20.01.01                      +1.000                           -1.000 

                  20.01.02                      +1.000                        -1.000 

                  20.01.08                      +5.000                         -2.000 

                  20.01.30                    +10.000                      -13.000 

                       59.01                      +7.000                        -7.000 



Art.5. - Aprobă virarea de credite bugetare in cadrul capitolului 84.02 „Drumuri ”,  la 
art.20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, după cum urmează: 

            Articolul/Aliniatul Trim.III Trim.IV 

20.01.30                     +52.600                       -52.600 

Art.6. - 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 

 
 
 
 
 
 

 
Comuna Unțeni 

30 august 2022 

Nr.33. 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 

 


