ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Văzând Expunerea de motive nr.6331 din 21.08.2015, înaintată de Primarului
comunei Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Vînători Neamţ, pentru anul 2015;
Examinând raportul de specialitate nr.6332 din 21.08.2015, prin care Biroul
Financiar Contabil Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Vînători Neamţ, pentru anul 2015;
Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de adresele DGFP nr. 29555/07.08.2015, 28802/05.08.2015 şi
30067/13.08.2015;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.a) şi art. 45, alin.(2), lit.a) şi art.115,
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, potrivit
anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia;
Art.2. Primarul comunei Vînători Neamţ în calitate de ordonator principal de
credite va urmari modul în care Biroul Financiar contabil-impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua masurile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
Nr. 41
Din 28.08.2015
Presedinte de şedintă:
Consilier, Veronica TOPLICEANU
Contrasemnează,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ
Total consilieri locali : 15
Prezenti : 12
Pentru : 12
Împotrivă:Abtineri :-

ROMÂNIA-JUDEŢUL
UL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
ĂTORI-NEAMŢ
617500 VÎNĂTORI-NEAMŢ , str ..Ştefan cel Mare Nr.174
Nr. 4876 din 01.07.2015
EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere :
adresa DGFP Neamt nr. 24230/01.07.2015,
prevederile art. 19, aalin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finaanţele publice locale
cu modificarile si ccompletarile ulterioare, propun rectificareaa bugetului local al
Comunei Vînători
tori Neam
Neamţ, după cum urmează:
- mii lei Nr.
Crt.

Denumirea indicatorilor

I.

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul com., oraselor, municipiilor, din
care :
- Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu unitatile de inv. preuniv. de stat din care :
Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau Vinatori
Neamt
- Cheltuieli de personal
Seminarul teologic ,, Veniamin Costachi “ Neamt
- Cheltuieli de personal

II.

Cod
indicator

TRIM III

11.02.02

+400

11.02.02
65.02

+400
+400
+60

65.02.03
10
65.02.04
10

+60
+340
+340

Propunerea de rectificaree a bugetului Comunei Vînători
tori Neamţ
Neam este oportuna,
legala si necesara.
Ca urmare, in conformitaate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice localee, republicata, cu modificarile si comppletarile ulterioare,
propun urmatorul proiect de hottarare: „Proiect de hotarare cu privire la approbarea rectificarii
bugetului local al comunei Vînători
ători Neam
Neamţ pe anul 2015”.
Serviciul Financiar Contabil, Impozite şi taxe va intocmi raportull de specialitate pe
care il va sustine in fata comisiil
iilor de specialitate, spre avizare.
Dupa intocmirea raportuului de specialitate si avizarea de catre
atre comisiile sus
mentionate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primaruluui comunei Vînători
Neamţ, raportul comisiei de speccialitate si avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre
dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Vînători Neamţ.
PRIMAR,
PETRARIU MARIA

ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ
617500 VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
Nr. 4875 din 01.07.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnatul Vasiliu Anton, având funcţia de inspector în cadrul Primăriei comunei Vînători
Neamţ având în vedere prevederile legale ale : -art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind
Administraţia publică locală republicată ; -art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata privind
finantele publice locale , autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs in
conformitate cu adresa DGFP Neamt nr. 24230/01.07.2015 propun comisiei economice al Consiliului
Local Vinatori Neamt elaborarea proiectului privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 in
conformitate cu destinatia prevazuta in adresa de mai sus mentionata dupa cum urmeaza :

Nr.
Denumirea indicatorilor
Crt.
I. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul com., oraselor, municipiilor,
din care :
- Cheltuieli de personal
II. Cheltuieli cu unitatile de inv. preuniv. de stat din care :
Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Neculau
Vinatori Neamt
- Cheltuieli de personal
Seminarul teologic ,, Veniamin Costachi “ Neamt
- Cheltuieli de personal

INSPECTOR ,
VASILIU ANTON

Cod
indicator

- mii lei TRIM III

11.02.02

+400

11.02.02
65.02

+400
+400
+60

65.02.03
10
65.02.04
10

+60
+340
+340

PROIECT

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local

Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ;
Văzând Expunerea de motive nr.6331 din 21.08.2015, înaintată de Primarului
comunei Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Vînători Neamţ, pentru anul 2015;
Examinând raportul de specialitate nr.6332 din 21.08.2015, prin care Biroul
Financiar Contabil Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al
comunei Vînători Neamţ, pentru anul 2015;
Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de adresele DGFP nr. 29555/07.08.2015, 28802/05.08.2015 ŞI
30067/13.08.2015;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.a) şi art. 45, alin.(2), lit.a) şi art.115,
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, potrivit
anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia;
Art.2. Primarul comunei Vînători Neamţ în calitate de ordonator principal de
credite va urmari modul în care Biroul Financiar contabil-impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua masurile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari;
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
Nr. _______
Din 21.08.2015
Iniţiator
Primarul comunei Vînători Neamţ,
jr.Maria PETRARIU
Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ

