
                                                          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. 3800 /21.08.2018, înaintată de Primarul comunei Vînători 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 3800/21.08.2018, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018;       

- Prevederile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile H.G. nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele 
unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiție 
“Modernizare str. Fundatura Gradiniței și str. Cetății Comuna Vînători Neamț, județul 
Neamț”. 

In temeiul 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. Se aprobă modificarea listei de investiţii, potrivit anexei nr. 2  la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 
 Art.3. 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.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
Nr. 35 
Din  28.08.2018                        

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Victor IACOBOAEA                                                      

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 Total consilieri locali :    15                                      
   Prezenti :  15 
   Pentru  :   15 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                            



                                                                                             Anexa nr.2 la H.C.L nr.35 din 28.08.2018  
 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMȚ 
JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Lista obiectivelor de investiții buget local 2018 

                                                                                                                                          -mii lei- 

Nr. 
Crt 

Denumire investiție Capitol bugetar Suma totală 

1. Achiziție teren 510103 150 
2. Sistem video comuna Vînători Neamț 510103 370 
  51.02 520 

3. 

Recompartimentare interioară, extindere și 
drenaj, instalație de gaze naturale la grădinița 
existentă, Grădinița SAM cu program prelungit, 
sat Vînători Neamț, com.Vînători Neamț, jud. 
Neamț 

650301 290 

4. 

Dotarea cu echipamente si mobilier specific 
didactic, alte categorii de echipamente si dotari 
independente pentru Grădiniță S.A.M. cu 
program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII 
subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit 
Chiriac Nicolau, Comuna Vînători-Neamț, 
judetul Neamt 

650301 405 

5. 

Realizare grupuri sanitare, extindere, 
consolidare și montare paratrăznet școala 
Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-
Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat 
Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț 

650302 160 

6. Reparatii capitale Liceul Tehnologic(gard 
exterior, pavele curtea interioara) 650401 100 

7. 

Lucrari de constructii si instalații conform 
expertizei tehnice privind securitatea la incendiu 
necesare la obținerea autorizației de securitate la 
incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox 
Veniamin Costachi-Mânăstirea Neamț” 

650402 380 

  65.02 1335 

8. 
Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in 
localitatile Lunca si Nemtisor din comuna 
Vinatori-Neamt, judetul Neamț 

700501 3681,46 

  70.02 3681,46 

9. Modernizare str. Fundatura Gradiniței și str. 
Cetății, Comuna Vînători Neamț, județul Neamț 840301 1007 

10. Reparatii alei pietonale, rigole, podete str. Ștefan 
cel Mare 840301 218 

11. SF drumuri Vinatori Neamt 840301 15 
12. Sf strat uzura drumuri Lunca și Nemțișor 840301 15 

13. Poduri din beton armat, Comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț 840301 1577 

14. Modernizare rețea de drumuri de interes local, 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 840301 2755 

  84.02 5587 
  total 11.123,46 

 



 
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. 3800 /21.08.2018, înaintată de Primarul comunei 
Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 3800/21.08.2018, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018;       

- Prevederile H.G. nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele 
unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile natural,  și devizul general privind 
cheltuielile necesare obiectivului de investitie “Modernizare str. Fundatura Gradinitei 
si str. Cetatii Comuna Vinatori Neamt, judetul Neamt”. 

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. Se aprobă modificarea listei de investiţii, potrivit anexei nr. 2  la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 
 Art.3. 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.4. 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
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 3800  din   21 .08.2018 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
 
   Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei 
respectiv și de ordonator principal de credite,

 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
finantele publice locale, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs. 

- In conformitate cu prevederile H.G nr
intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unită
administrativ-teritoriale afectate de calamită
obiectivului de investitie “Modernizare str. Fundatura Gradinitei si str. Cet
Neamt, judetul Neamt” supun spre aprobarea Consiliului Local Vinatori Neamt proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează :

                                                                                       

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor

I VENITURI 

 
Subventii primite din Fondul de 
Interventie 

II CHELTUIELI 
 DRUMURI SI PODURI 

 Bunuri si servicii 

 LISTA DE INVESTITII 

 Asfaltare strada Gradinitei 

 Asfaltare strada Cetatii 

 
Reparatii alei pietonale, rigole, podete 
str. Stefan cel Mare  

 
Modernizare str. Fundatura 
Gradinitei si str. Cetatii Comuna 
Vinatori Neamt, judetul Neamt

                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vînători-Neam
și de ordonator principal de credite, 
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 prevederile H.G nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
vernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unită

teritoriale afectate de calamitățile natural, devizul general privind cheltuielile necesare 
Modernizare str. Fundatura Gradinitei si str. Cet

supun spre aprobarea Consiliului Local Vinatori Neamt proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, după cum urmează :                                                                    

                                                                                                                                                  

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2018 

Influiente
(+/-)
2018

   
Subventii primite din Fondul de 

42.28.00 0 +3 

  +3 
84.02 290 +3 

20 290 +3 

   

 84.02.71 225 -225

84.02.71 700 -700
Reparatii alei pietonale, rigole, podete 

84.02.71 300 -82 

Modernizare str. Fundatura 
Gradinitei si str. Cetatii Comuna 
Vinatori Neamt, judetul Neamt 

84.02.71 0 +1.007

                  PRIMAR, 
         PETRARIU MARIA 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

Neamț, în dublă calitate, 

Având în vedere prevederile legale ale art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind 
.2006 republicata  privind 

finantele publice locale, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs.  
. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 

vernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități 
țile natural, devizul general privind cheltuielile necesare 

Modernizare str. Fundatura Gradinitei si str. Cetatii Comuna Vinatori 
supun spre aprobarea Consiliului Local Vinatori Neamt proiectul de hotărâre 

                                                                                                                                                                                                 
                                                            - mii lei - 

Influiente 
) 

2018 
Buget rectificat 

2018 

 

 3 

  
 293 

 293 

 

225 0 

700 0 

 218 

+1.007 1.007 



 
 
               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 3800  din   21 .08.2018 

                                                                                 
                                                                                  

                                                           

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local

  Subsemnata Avadanei Rosu Elena, 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)
privind finantele publice locale, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in 
curs.  

- In conformitate cu prevederile H.G nr
intervenție la dispoziția Guvernului, prev
administrativ-teritoriale afectate de calamită
obiectivului de investitie “Modernizare str. Fundatura Gr
Neamt, judetul Neamt” propun comisiei economice a Consiliului Local Vinatori Neamt elaborarea 
proiectului privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 in conformitate cu destinatia prevazuta in 
adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza :

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor

I VENITURI 

 Subventii primite din Fondul de 
Interventie 

II CHELTUIELI 
 DRUMURI SI PODURI 

 Bunuri si servicii 

 LISTA DE INVESTITII 

 Asfaltare strada Gradinitei 

 Asfaltare strada Cetatii 

 Reparatii alei pietonale, rigole, podete 
str. Stefan cel Mare  

 
Modernizare str. Fundatura 
Gradinitei si str. Cetatii Comuna 
Vinatori Neamt, judetul Neamt

                                                       
                                              Serviciul Financiar

 
 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 
 

                                                                                 Aprob,
                                                                                  Primar,

                                                                                  jr. Maria PETRARIU
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local

 
Subsemnata Avadanei Rosu Elena, 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 

In conformitate cu prevederile H.G nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
ție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unită

teritoriale afectate de calamitățile natural, devizul general privind cheltuielile necesare 
Modernizare str. Fundatura Gradinitei si str. Cetatii Comuna Vinatori 
propun comisiei economice a Consiliului Local Vinatori Neamt elaborarea 

proiectului privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 in conformitate cu destinatia prevazuta in 
s mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza :

                                                                                       

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2018 

Influiente
(+/-)
2018

   
Subventii primite din Fondul de 

42.28.00 0 +3 

  +3 
84.02 290 +3 

20 290 +3 

   

 84.02.71 225 -225

84.02.71 700 -700

Reparatii alei pietonale, rigole, podete 84.02.71 300 -82 

str. Fundatura 
Gradinitei si str. Cetatii Comuna 
Vinatori Neamt, judetul Neamt 

84.02.71 0 +1.007

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 
            inspector  principal, 
   AVADANEI ROSU ELENA 

Aprob, 
Primar, 

r. Maria PETRARIU 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

Subsemnata Avadanei Rosu Elena, 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 

din Legea 273/29.06.2006 republicata  
privind finantele publice locale, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in 

. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de 
ăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități 

țile natural, devizul general privind cheltuielile necesare 
adinitei si str. Cetatii Comuna Vinatori 

propun comisiei economice a Consiliului Local Vinatori Neamt elaborarea 
proiectului privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 in conformitate cu destinatia prevazuta in 

s mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza :                                                                                                    
                                                                                        - mii lei - 

Influiente 
) 

2018 
Buget rectificat 

2018 

 

 3 

  
 293 

 293 

 

225 0 

700 0 

 218 

+1.007 1.007 



 
 
                                                                                            Anexa nr.2 la H.C.L nr.35 din 28.08.2018  

 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMȚ 
JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Lista obiectivelor de investiții buget local 2018 

                                                                                                                                          -mii lei- 

Nr. 
Crt 

Denumire investiție Capitol bugetar Suma totală 

1. Achiziție teren 510103 150 
2. Sistem video comuna Vînători Neamț 510103 370 
  51.02 520 

3. 

Recompartimentare interioară, extindere și 
drenaj, instalație de gaze naturale la grădinița 
existentă, Grădinița SAM cu program prelungit, 
sat Vînători Neamț, com.Vînători Neamț, jud. 
Neamț 

650301 290 

4. 

Dotarea cu echipamente si mobilier specific 
didactic, alte categorii de echipamente si dotari 
independente pentru Grădiniță S.A.M. cu 
program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII 
subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit 
Chiriac Nicolau, Comuna Vînători-Neamț, 
judetul Neamt 

650301 405 

5. 

Realizare grupuri sanitare, extindere, 
consolidare și montare paratrăznet școala 
Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-
Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat 
Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț 

650302 160 

6. Reparatii capitale Liceul Tehnologic(gard 
exterior, pavele curtea interioara) 650401 100 

7. 

Lucrari de constructii si instalații conform 
expertizei tehnice privind securitatea la incendiu 
necesare la obținerea autorizației de securitate la 
incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox 
Veniamin Costachi-Mânăstirea Neamț” 

650402 380 

  65.02 1335 

8. 
Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in 
localitatile Lunca si Nemtisor din comuna 
Vinatori-Neamt, judetul Neamț 

700501 3681,46 

  70.02 3681,46 

9. Modernizare str. Fundatura Gradiniței și str. 
Cetății, Comuna Vînători Neamț, județul Neamț 840301 1007 

10. Reparatii alei pietonale, rigole, podete str. Ștefan 
cel Mare 840301 218 

11. SF drumuri Vinatori Neamt 840301 15 
12. Sf strat uzura drumuri Lunca și Nemțișor 840301 15 

13. Poduri din beton armat, Comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț 840301 1577 

14. Modernizare rețea de drumuri de interes local, 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 840301 2755 

  84.02 5587 
  total 11.123,46 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


