
     ROMÂNIA 

Comuna Unțeni 

Județul Botoșani 

       PRIMAR 

Nr.6544 din 07.12.2020  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea bugetului local  

al comunei Unțeni, pe  anul  2020 

        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, județul Botoșani pentru  anul 2020  a  

fost  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.4 /17.02.2020. 

        Prin adresa nr.II/1148 din 10 decembrie 2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, prin care ni se fac cunoscute prevederile art.1 din Hotărârea de Guvern nr.1044/2020 prin 

care ni s-a suplimentat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2020, în trimestrul IV cu suma de 74.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,pentru plata drepturilor asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap 

grav. 

        Așa că, se suplimentează la partea de venituri,la indicatorul 11.02.06”Sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de +74.000 lei, iar la partea de 

cheltuieli, la capitolul 68.02”Asistență socială” la aliniatul 10.01.01”Salarii de bază” cu suma de 

+74.000  lei.  

       Analizând execuția bugetului local la data de 30.11.2020 se impune o virare de credite la capitolul 

51.02.”Autorități executive” de la aliniatul 20.01.30”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare”-10.000 lei la aliniatul 71.01.30”Alte active fixe”+10.000 lei, fiind necesari pentru a achita 

contravaloarea obiectivului de investiții “Stategia de dezvoltare locală a comunei Unțeni, în perioada 

2021-2027”. 

        Se impune virarea sumei de -300 lei de la capitolul 51.02”Autorități executive” de la aliniatul 

10.01.01”Salarii de bază “ la capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” la aliniatul 

71.01.30”Alte active fixe” +300 lei, pentru  a achita o diferență la obiectivul”Dotare cu camere de 

supraveghere a comunei Unțeni”. 

        Pentru desfășurarea activităților în anul școlar 2020-2021, se impune, la capitolul 65.02 

“Învățământ”, virarea unor sume în cadrul aceluiași capitol ,după cum urmează: 

          - aliniatul 20.01.01”Furnituri birou”suma de -2.125 lei; 

          -aliniatul 20.01.03”Încălzit,iluminat și forță motrică” suma de – 12.000 lei; 



          -aliniatul 20.01.30”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” suma de +14.125 lei. 

                Tot la capitolul ”Învățământ”,prin adresa nr.1754/19.11.2020, se solicită inființarea sursei E-

Finanțare din venituri proprii,cu suma de 1.058 lei atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, după 

cum urmează: 

       -la partea de venituri suma de 1.058 lei la sursa 36.10.50 “Alte venituri”; 

       -la partea de cheltuieli suma de 1.058 lei la paragraful 65.10.04.01”Învățământ secundar inferior” 

la aliniatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. 

        La întocmirea acestei expuneri de motive s-a ținut cont de prevederile Legii nr.5/2020-Legea 

Bugetului de Stat pe anul 2020, prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale 

republicată și actualizată și a Hotărârii Consiliului Local nr.04 /17.02.2020 pentru aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Unțeni, județul Botoșani pentru anul 2020 

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

Primar, 

                                                                              Paladi Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

Comuna Unțeni 

Județul Botoșani 

Nr.6545din07.12.2020 

 

 

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 Unțeni pe  anul  2020 

        Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Unțeni  pentru anul 2020 a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Unțeni nr.4/17.02.2020. 

        Prin adresa nr.II/1148 din 10 decembrie 2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Botoșani, prin care ni se fac cunoscute prevederile art.1 din Hotararea de Guvern nr.1044/2020 prin 

care ni s-a suplimentat sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2020, în trimestrul IV cu suma de 74.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,pentru plata drepturilor asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap 

grav. 

        Așa că, se suplimentează la partea de venituri,la indicatorul 11.02.06”Sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de +74.000 lei, iar la partea de 

cheltuieli, la capitolul 68.02”Asistență socială” la aliniatul 10.01.01”Salarii de bază” cu suma de 

+74.000  lei.  

        Analizând execuția bugetului local al comunei Unțeni, jud.Botoșani la data de 30.11.2020 și 

nevoile existente la nivelul unității se impune o virare de sume în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli, 

după cum urmează: se virează suma de -10.000 lei de la capitolul 51.02”Autorități executive”, 

aliniatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” la aliniatul 71.01.30”Alte 

active fixe” +10.000 lei, fiind necesari pentru achitarea facturilor pentru obiectivul de investiții” 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Unțeni,pentru perioada 2021-2027”. 

        Se impune virarea sumei de -300 lei de la capitolul 51.02”Autorități executive” de la aliniatul 

10.01.01”Salarii de bază “ la capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” la aliniatul 

71.01.30”Alte active fixe” +300 lei, pentru  a achita o diferență la obiectivul”Dotare cu camere de 

supraveghere a comunei Unțeni”. 

        Pentru efectuarea unor cheltuieli în anul școlar 2020-2021, se impune virarea unor sume în 

cadrul capitolul 65.02”Învățământ” după cum urmează: 

          - aliniatul 20.01.01”Furnituri birou”suma de -2.125 lei; 

          -aliniatul 20.01.03”Încălzit,iluminat și forță motrică” suma de – 12.000 lei; 

          -aliniatul 20.01.30”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” suma de +14.125 lei. 



       Tot la capitolul ”Învățământ”,prin adresa nr.1754/19.11.2020, se solicită inființarea sursei E-

Finanțare din venituri proprii,cu suma de 1.058 lei atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, după 

cum urmează: 

       -la partea de venituri suma de 1.058 lei la sursa 36.10.50 “Alte venituri”; 

       -la partea de cheltuieli suma de 1.058 lei, la paragraful 65.10.04.01”Învățământ secundar 

inferior” la aliniatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. 

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

Consilier superior, 

Listar Eugenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMÂNIA      
CONSILIUL  LOCAL  UNȚENI 
    JUDEȚUL BOTOȘANI 
 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetară a  bugetului local al comunei Unțeni pe  anul  2020 

 
         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.6545/07.12.2020, 
văzând  Referatul de aprobare  a  Primarului  Comunei Unțeni  cu nr.6544/07.12.2020;  
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, 
În baza  prevederilor Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, ale prevederilor Legii 

nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale republicată și actualizată, ale Hotărârii Consiliului 
Local nr.4 /17.02.2020  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Unțeni, 
județul Botoșani pentru anul 2020 și ale adresei nr.II/1148/10.12.2020 a Administrației Județene a 
Finanțelor Publice și a Hotărârii Guvernului nr.1044/2020 privind majorarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, 

în temeiul art.196, alin.(1), litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art.1.-Aprobă majorarea veniturilor la”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale ” pe anul 2020 in trimestrul IV, la cod.11.02.06 cu suma de +74.000 lei.  
         Art.2.-Aprobă majorarea sumelor la capitolul 68.02”Asistență socială” la aliniatul 
10.01.01”Salarii de bază” cu suma de +74.000 lei. 
         Art.3.- Aprobă virarea sumei de -10.000 lei de la capitolul 51.02”Autorități executive”, aliniatul 
20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare ”la aliniatul “71.01.30”Alte active 
fixe”+10.000 lei; 
         Art.4.- Aprobă virarea sumei de +14.125 lei  la capitolul 65.02”Învățământ”, aliniatul 20.01.30 
“Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare ”, după cum urmează: 
         - aliniatul 20.01.01”Furnituri birou”suma de -2.125 lei; 

         -aliniatul 20.01.03”Încălzit,iluminat și forță motrică” suma de – 12.000 lei; 

         Art.5.- Aprobă înființarea sursei E – Finanțare din venituri proprii, la capitolul „ Învățământ” cu 

suma de 1.058 lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează: 

        -la partea de venituri suma de 1.058 lei la sursa 36.10.50 “Alte venituri”; 

        -la partea de cheltuieli suma de 1.058 lei la paragraful 65.10.04.01”Învățământ secundar 

inferior” la aliniatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”. 



          Art.6.- Aprobă virarea sumei de -300 lei de la capitolul 51.02”Autorități executive” de la aliniatul 

10.01.01”Salarii de bază “ la capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” la aliniatul 

71.01.30”Alte active fixe” +300 lei, pentru  obiectivul”Dotare cu camere de supraveghere a comunei 

Unțeni”. 

        Art.7.- Ordonatorul  principal  de  credite,  prin compartimentele  de  specialitate  ale  Primăriei  

Comunei Unțeni  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.  

 
INIȚIATOR, 

Constantin Paladi  
 


