
     ROMANIA 

Comuna Unteni 

Judetul Botosani 

       PRIMAR 

Nr 3722 din 20.07.2018  

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea  bugetului local  

al comunei Unteni ,pe  anul  2018 

           Potrivit art.63 alin.(4),litera a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , cu 

modificarile si completarile ulterioare,primarul exercita functia de ordonator principal de credite. 

Bugetul  de  Venituri   şi  Cheltuieli  al  Comunei Unteni, judetul Botosani pentru  anul 2018  a  fost  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.12 /16.02.2018. 

           Observandu-se ca la cap.84.02 „Drumuri si poduri” la titlul II „Bunuri si servicii” sunt necesare 

sume pentru achitarea unor lucrari de amenajare a drumurilor satesti cu autogrederul, pentru plata 

balastului si sortului necesar intretinerii drumurilor comunale si satesti si pentru procurarea de 

cauciucuri la buldoexcavatorul unitatii ,s-a procedat la virarea sumelor necesare acestora. 

Pentru procurarea unui kit instalatie picon ,s-a procedat la utilizarea sumelor din excedentul anilor 

precedenti. 

La cap.68”Asigurari si asistenta sociala” la titlul I ‚Cheltuieli de personal” este necesara suma de 

13.050 lei pentru vouchere de vacanta pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si 

s-au virat de la cap.51”Autoritati publice” de la titlul I „Cheltuieli de personal” unde s-a constatat o 

economie. 

La cap.65.02”Invatamant” datorita faptului s-a constatat o economie de fonduri la titlul II „Bunuri si 

servicii” articolul 20.01.05”Carburanti si lubrifianti” se distribuie foncdurile la articolele deficitare: 

20.01..03”Incalzit,iluminat si forta motrica” pentru procurarea de lemn de foc si 8.000 lei la articolul 

20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” necesare bunei functionari a 

unitatii. 

La cap.51.02”Autoritati publice” datorita faptului ca s-a procurat lemne pentru foc si nu sunt sume 

suficiente in trimestrul III pentru achitarea contravalorii acestora , s-a procedat la virarea creditelor in 

suma de 2.700 lei de la articolul 20.02 „Reparatii curente’ la  articolul 20.01.03 „Incalzit, iluminat si 

forta motrice”. 

         Totodata s-a procedat si la virarea sumelor necesare din trim IV in trim III la partea de venituri. 

La intocmirea acestei expuneri de motive s-a tinut cont de prevederile Legii nr.7/20.02.2017-Legea 

Bugetului de Stat pe anul 2017, prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale 

republicata si actualizata si a Hotărârii Consiliului Local nr.25 / 29.03.2017  pentru aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Unteni, judetul Botosani pentru anul 2017. 

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

 

 

Primar, 

PALADI CONSTANTIN 



ROMANIA 

Comuna Unteni 

Judetul Botosani 

Nr.3721 din 20.07.2018 

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  rectificarea  bugetului local 

al comunei Unteni ,pe  anul  2018 

 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Unteni  pentru anul 2018  aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Unteni nr.12 / 16.02.2018. 

Observandu-se ca la cap.84.02 „Drumuri si poduri” la titlul II „Bunuri si servicii” sunt necesare sume 

pentru achitarea unor lucrari de amenajare a drumurilor satesti cu autogrederul , pentru 

platabalastului si sortului necesar intretinerii drumurilor comunale si satesti si pentru procurarea de 

cauciucuri la buldoexcavatorul unitatii ,s-a procedat la virarea sumelor de:5.000 lei de la cap.51.02 

„Autoritati publice”de la titlul I si suma de10.000 lei de la cap.70.02”Iluminat public si electrificari 

rurale” si la virarea de credite  din trim.IV in trimestrul III in suma de 54.140 lei.Pentru procurarea 

unui kit instalatie picon s-a procedat la utilizarea sumei de 17.000 lei din excedentul anilor 

precedenti. 

             La cap.68”Asigurari si asistenta sociala” la titlul I ‚Cheltuieli de personal” este necesara suma 

de 13.050 lei pentru vouchere de vacanta pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 

si s-au virat de la cap.51”Autoritati publice” de la titlul I „Cheltuieli de personal” unde s-a constatat o 

economie. 

             La cap.65.02”Invatamant” s-a constatat o economie la titlul II „Bunuri si servicii” articolul 

20.01.05”Carburanti si lubrifianti” de 15.000 lei si este necesara o suplimentare de 7.000 lei la 

articolele 20.01..03”Incalzit,iluminat si forta motrica” si 8.000 lei la articolul 20.01.30”Alte bunuri si 

servicii pentru intretinere si functionare” si se transfera suma de 5.000 lei din trimestrul IV in 

trimestrul III. 

             La cap.51.02”Autoritati publice” datorita faptului ca s-a procurat lemne pentru foc si nu sunt 

sume suficiente in trimestrul III pentru achitarea contravalorii acestora , s-a procedat la virarea 

creditelor in suma de 2.700 lei de la articolul 20.02 „Reparatii curente’ la  articolul 20.01.03 „Incalzit, 

iluminat si forta motrice”si se transfera suma de 2000 lei din trimestrul IV in trimestrul III. 

            Astfel se rectifica bugetul local si la partea de venituri pe surse la: 

              -07.01.01”Impozit pe cladiri de la persoane fizice” suma de 1.180 lei se transfera din trim IV 

in trimestrul III;  

              -07.02.01 „Impozit pe terenuri de la persoane fizice”  suma de20.000 lei se transfera din 

trim.IV in trimstrul III; 

             - 07.02.03”Impozit pe terenul din extravilan” suma de 30.460 lei se transfera din trim.IV in 

trim.III; 

            -18.02.50 „Alte impozite si taxe” suma de 2.500 lei se transfera din trim.IV in trimestrul III. 

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

 

CONSILIER SUPERIOR, 

LISTAR EUGENIA 



ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  UNTENI 
JUDETUL BOTOSANI 
 
 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului local  

al comunei Unteni ,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.3721/2018, 
văzând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei Unteni  cu nr.3722./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 ; 
având  în  vedere  prevederile 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 virarea de credite bugetare de la capitolul 51.02”Autoritati publice locale”  titlul 
I„Cheltuieli de personal” in suma de 5.000 lei la cap.84.02 „Drumuri si poduri” la titlul II „Bunuri si 
servicii” la articolul „Piese de schimb” si se transfera suma de 250 lei din trimestrul IV in trimestrul III 
2018. 
Art.2.-Aproba virarea de credite bugetare de la capitolul51.02”Autoritati publice locale”  titlul 
II„Bunuri si servicii” de la articolul 20.02 „Reparatii curente”in suma de 2.700 lei la titlul II „Bunuri si 
servicii „ articolul 20.01.03„Iluminat si forta motrice” tot  la cap.51.02”Autoritati publice locale” in 
trim.III pe anul 2018 si se transfera suma de 2.000 lei din trimestrul IV in trimestrul III 2018. 
          Art.3.-Aproba virarea de credite bugetare la capitolul 65.02”Invatamant” titlul II „Bunuri si 
servicii” de la articolul 20.01.05”Carburanti si lubrifianti” in suma de 15.000 lei, la titlul II „Bunuri si 
servicii” articolele: 
                             - 20.01.03”Incalzit,iluminat si forta motrica” suma de 7.000 lei; 
                             -20.01.30”Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare” suma de 8.000 lei 
si se transfera suma de 5.000 lei din trimestrul IV in trimestrul III 2018 . 
          Art.4.- Aproba virarea de creditela cap.68”Asigurari si asistenta sociala” la titlul I ‚Cheltuieli de 
personal” la articolul 10.02.06”Vouchere de vacanta” suma de 13.050 lei  de la cap.51”Autoritati 
publice” de la titlul I „Cheltuieli de personal” articolul 10.01.01’’Salarii de baza”. 
          Art.5.- Aprobă  virarea de credite bugetare de la capitolul 70.02”Iluminat public si electrificari 
rurale”  titlul II„Bunuri si servicii” articolul 20.01.03”Incalzit, iluminat si forta motrica”in suma de 



10.000 lei la cap.84.02 „Drumuri si poduri” la titlul II „Bunuri si servicii” la articolul 20.01.30 „Alte 
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”si se transfera suma de 46.890 lei din trimestrul IV 
in trim.III pe anul 2018. 
Art.6.- Aprobă  utilizarea  sumei de 17.000 lei din excedentul anilor precedenti  la cap.84.02 „Drumuri 
si poduri” la titlul XIII „Active nefinanciare”pentru procurarea unui kit instalatie picon  in trim.III pe 
anul 2018. 
   Art.7.- Aproba rectificarea bugetului local la partea de venituri la sursa : 
          -07.01.01”Impozit pe cladiri de la persoane fizice” suma de 1.180 lei se transfera din trim IV in 
trimestrul III;  
          -07.02.01 „Impozit pe terenuri de la persoane fizice”  suma de 20.000 lei se transfera din trim.IV 
in trimstrul III; 
          - 07.02.03”Impozit pe terenul din extravilan” suma de 30.460 lei se transfera din trim.IV in 
trim.III; 
          -18.02.50 „Alte impozite si taxe” suma de 2.500 lei se transfera din trim.IV in trimestrul III. 
Art.8.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  
Comunei Unteni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 
 

INITIATOR, 
Paladi Constantin 

 


