
                                   
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI  NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 
sectiunilor de functionare/dezvoltare 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017 
 
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

-prevederile art. 39 din Legea  nr.82/1991 a contabilitaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile OMFP nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2017; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând Expunerea de motive nr. 119 din 04.01.2018,  înaintată de Primarului comunei 

Vînători Neamţ ; 

Examinând Raportul de specialitate nr.119 din 04.01.2017 al Serviciul Financiar 

Contabil, Impozite şi Taxe ; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.a)  şi art. 45, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,                                                

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.   Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei 

Vînători Neamț a deficitului înregistrat la secțiunea dezvoltare la 31.12.2017, sursa D, în 

sumă de 64.062,68  lei. 

 Art.2.  Primarul comunei Vînători Neamţ  în calitate de ordonator principal de 

credite va urmari modul în care Serviciul Financiar Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua măsurile necesare 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 



 Art.3.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

Nr.1 
Din 09.01.2018 

Președinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru CIUBOTARU 

 
                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali :   15                                        
   Prezenti :   14 
   Pentru  :    14     
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
  



PROIECT                                   
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI  NEAMŢ 

                                                     H O T Ă R Â R E 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 

 sectiunilor de functionare/dezvoltare  
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017 

         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

-prevederile art. 39 din Legea  nr.82/1991 a contabilitaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile OMFP nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2017; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând Expunerea de motive nr. 119 din 04.01.2018,  înaintată de Primarului comunei 

Vînători Neamţ ; 

Examinând Raportul de specialitate nr.119 din 04.01.2017 al Serviciul Financiar 

Contabil, Impozite şi Taxe ; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.a)  şi art. 45, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,                                                

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Art.1 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

comunei Vînători Neamț a deficitului înregistrat la secțiunea dezvoltare la 31.12.2017, sursa 

D, în sumă de 64.062,68  lei. 

 Art.2.  Primarul comunei Vînători Neamţ  în calitate de ordonator principal de 

credite va urmari modul în care Serviciul 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. 1  

Din 09.01.2018 

    Iniţiator, 

      Primarul comunei Vînători Neamţ, 

      jr. Maria PETRARIU 

                                                                                 Avizat pt. legalitate, 

                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMUNA VINATORI NEAMT 
JUDETUL NEAMT 
Nr. 119/04.01.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Subsemnata Petrariu Maria – reprezentant legal al comunei, in dubla calitate, respectiv 

si de ordonator principal de credite, 

In conformitate cu prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale pct. 5.13.1 Inchiderea executiei sectiunii de 

functionare, pct. 5.13.2. Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare si pct. 5.13.3 Stabilirea 

excedentului /deficitului anual al bugetului local b)”In situatia in care sectiunea de 

functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale au obligatia 

de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local 

a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 9 ianuarie 

2018 inclusiv”  din OMFP nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin(2) lit b) și alin (4), lit. a) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

acoperirea definitiva din excedentul bugetului local astfel: 

- Pentru sursa D : a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 64.062,68 lei. 

 

Inițiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ, 

jr. Maria PETRARIU 
 

 

 

 

 



 

 
 
COMUNA VINATORI NEAMT 
JUDETUL NEAMT 
Nr.119/04.01.2018 
 
 
 
                                                                                                                       Aprob, 
                                                                                                     Ordonator principal de credite 
                                                                                                            jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Subsemnata Stanoaia Elena, avand functia de sef  birou impozite si taxe locale, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale pct. 5.13.1 Inchiderea executiei sectiunii de 

functionare, pct. 5.13.2. Inchiderea executiei sectiunii de dezvoltare si pct. 5.13.3 Stabilirea 

excedentului /deficitului anual al bugetului local b)”In situatia in care sectiunea de 

functionare si/sau sectiunea de dezvoltare inregistreaza deficit, consiliile locale au obligatia 

de a aproba prin hotarare a consiliului acoperirea definitiva din excedentul bugetului local 

a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare, dupa caz, pana la data de 9 ianuarie 

2018 inclusiv”  din OMFP nr. 3244/19.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin(2) lit b) și alin (4), lit. A) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

acoperirea definitiva din excedentul bugetului local astfel: 

- Pentru sursa D : a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 64.062,68 lei. 

 

SEF BIROU IMPOZITE SI TAXE LOCALE, 
STANOAIA ELENA 

 

 


