
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI  NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local 

     
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

-Expunerea de motive  nr.  2586 /15.06.2018, înaintată de Primarului comunei 
Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018; 

-Raportul de specialitate nr. 2587/15.06.2018,  prin care Serviciul Financiar 
Contabil Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018;       

- Adresa Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Neculau” Vînători Neamţ nr. 
1701/2018; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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;                                               

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.  Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, potrivit 
anexei nr. 1 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 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.28 
Din 29.06.2018 
 
 
 

Presedinte de şedintă: 
Consilier,Victor IACOBOAEA                                                       

                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                           Secretar, 

                                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
 
  Total consilieri locali :   14                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  13 
   Pentru   :   13          
   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 rectificarea bugetului local  

         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 
          Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 2586 /15.06.2018, înaintată de Primarul comunei 
Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 2587/15.06.2018, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018;       

- Adresa Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Neculau” Vînători Neamţ nr. 
1701/2018; 

In temeiul prevederilor art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv 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;                                               

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, potrivit 
anexei nr. 1 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 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. 

Iniţiator 
Primarul comunei Vînători Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
                                                                      Avizat pt. legalitate, 

                                                                    Secretar                               
                               Alina-Iuliana FLOŞ          

 
 
 
 
 
 

 
 



                             
ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                   
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 
             Nr. 2587  din  15.06.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Subsemnata Avadanei-Roșu Elena, având funcţia de inspector principal 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; 

Având în vedere adresa nr. 1701/14.06.2018 a Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” 
Vînători Neamț; 

Propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2018,  după cum urmează :                                                                                                                                                                                                
                                                                                        - mii lei - 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 
indicator 

Buget 
2018 

Influente 
(+/-) 
Trim III 
2018 
  

Influente 
(+/-)  
Trim IV 
2018 

Buget 
rectificat 
2018 

I VENITURI      

 Subventii din bugetul de stat pentru 
finantarea sanatatii 

42.02.41 36 +17 
 
+13 

66 

II CHELTUIELI       
1. Sanatate 66.08. 36 +17 +13 66 
 Salarii  36 +17 +13 66 

2. 
Liceul Tehnologic Arhim Chiriac 
Neculau Vinatori Neamt 

65.02.03 80 +20 
 
-20 80 

 
- drepturile copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in 
invatamantul de masa 57.02.01 

57.02.01 80 +20 
 
-20 80 

3. 
Alte cheltuieli în domeniul asistenței 
sociale 

68.50.50 70 0 
0 

70 

 Bunuri și servicii 20 70 -20 -20 30 

 
Sume aferente persoanelor cu 
handicap neîncadrate 

59.40 0 +20 
 
+20 

40 

                                                       
 
 
 
                                                        Serviciul Financir-Contabil, Impozite și Taxe 

         inspector principal, 
           AVADANEI ROȘU ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr.  2586  din  15.06.2018 
 

   
   Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vînători
respectiv și de ordonator principal de credite,

Având în vedere prevederile legale ale art
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; 

Având în vedere adresa nr. 1701/14.06.2018 a
Vînători Neamț; 

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, după 
cum urmează :                                                                              
                                                                                        

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor

I VENITURI 

 Subventii din bugetul de stat pentru 
finantarea sanatatii 

II CHELTUIELI  
1. Sanatate 
 Salarii 

2. 
Liceul Tehnologic Arhim Chiriac 
Neculau Vinatori Neamt 

 
- drepturile copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in 
invatamantul de masa 57.02.01

3. 
Alte cheltuieli în domeniul asisten
sociale 

 Bunuri și servicii 

 
Sume aferente persoanelor cu 
handicap neîncadrate 

        

 

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vînători-
și de ordonator principal de credite, 

Având în vedere prevederile legale ale art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind 
ministraţia 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; 
Având în vedere adresa nr. 1701/14.06.2018 a Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, după 
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                        - mii lei - 

Denumirea indicatorilor 
Cod 
indicator 

Buget 
2018 

Influente
(+/-) 
Trim III 
2018 
 

   
Subventii din bugetul de stat pentru 

42.02.41 36 +17 

   
66.08. 36 +17 
 36 +17 

Liceul Tehnologic Arhim Chiriac 
Neculau Vinatori Neamt 

65.02.03 80 +20 

drepturile copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in 
invatamantul de masa 57.02.01 

57.02.01 80 +20 

cheltuieli în domeniul asistenței 
68.50.50 70 0 

20 70 -20 
Sume aferente persoanelor cu 

59.40 0 +20 

PRIMAR, 
PETRARIU MARIA 

 

-Neamț, în dublă calitate, 

. 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind 
ministraţia 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;  
Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, după 
                                                                                                                       

Influente 

Trim III 

  

Influente 
(+/-)  
Trim IV 
2018 

Buget 
rectificat 
2018 

  
 
+13 

66 

  
+13 66 
+13 66 
 
-20 80 

 
-20 80 

0 
70 

-20 30 
 
+20 

40 


