
                                                     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. 6215/13.12.2018, înaintată de Primarul comunei Vînători 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 6215/13.12.2018, prin care Serviciul Financiar Contabil, 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2018;       

- Adresa Consiliului Județean Neamț nr. 25528/13.12.2018; 
 -dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În 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.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. 66 
Din 20.12.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier, Vasile Ghe. URSACHE                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   15 
   Pentru  :    15  
   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. 6215/13.12.2018, înaintată de Primarul comunei Vînători 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 6215/13.12.2018, prin care Serviciul Financiar Contabil, 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2018;       

- Adresa Consiliului Județean Neamț nr. 25528/13.12.2018; 
 -dispozițiile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În 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.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. 6215  din  13.12.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

   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 republicat
finanțele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba rec
 Luând act de : 
 

- adresa Consiliului Judetean
bugetul de stat pe anul 2018,  

     
Supun spre aprobarea Consiliului Local V

bugetului local pe anul 2018, după cum urmează :
 
- mii lei - 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor

I VENITURI 

1. 
Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

2 
 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 
aplicate de catre alte institutii de 
specialitate 

 
 

 
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, 
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 republicat
ile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs. 

Consiliului Judetean nr. 25528/13.12.2018 cu privire la prevederile Legii nr 2/2018 privind 

Supun spre aprobarea Consiliului Local Vînători Neamț proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018, după cum urmează :                                                                                                                             

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2018 

Influen
(+/
2018

  
Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 04.02.04 688 +

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 
aplicate de catre alte institutii de 35.01.02 285 

                  Primar, 
         jr. Petrariu Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vînători-Neamț, în dublă calitate, 

. 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind 
Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicată  privind 

tificarea bugetului local pe anul in curs.  

25528/13.12.2018 cu privire la prevederile Legii nr 2/2018 privind 

proiectul de hotărâre privind rectificarea 
                                                                                                                             

Influențe 
(+/-) 
2018 

Buget rectificat 
2018 

  

+50 738 

-50 235 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                                                                                 APROB,
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174                             
             Nr. 6215 din  13.12.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE

  Subsemnata, Florean Ramona
Impozite și Taxe al Primăriei comunei Vînători Neamţ, având în vedere prevederile legale ale art
(4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din Legea 
273/29.06.2006 republicată privind finan
bugetului local pe anul în curs.                                                                                                                              

     Având în vedere: 
- adresa Consiliului Judetean

bugetul de stat pe anul 2018,  
    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2018,  după cum urmează:                                                                                 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor

I VENITURI 

1. 
Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

2 
 Venituri din amenzi si alte sanctiuni 
aplicate de catre alte institutii de 
specialitate 

                                                       
Serviciul Financiar

 
 

JUDEŢUL NEAMŢ                                                                                 APROB,
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ                                                          PRIMAR

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174                             

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Florean Ramona, inspector asistent în cadrul Serviciului Financiar
Taxe al Primăriei comunei Vînători Neamţ, având în vedere prevederile legale ale art

(4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din Legea 
273/29.06.2006 republicată privind finanțele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea 

                                                                                                                             

Consiliului Judetean nr. 25528/13.12.2018 cu privire la prevederile Legii nr 2/2018 pri

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
                                                                                             

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2018 

Influen
(+/
2018

  
Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 04.02.04 688 +

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 
aplicate de catre alte institutii de 35.01.02 285 

Serviciul Financiar - Contabil, Impozite și Taxe 

Inspector asistent, 

Florean Ramona 

 

JUDEŢUL NEAMŢ                                                                                 APROB, 
NEAMŢ                                                          PRIMAR 

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174                             jr. Petrariu Maria 

în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, 
Taxe al 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 
țile deliberative pot aproba rectificarea 

                                                                                                                                                                  

25528/13.12.2018 cu privire la prevederile Legii nr 2/2018 privind 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
                                 - mii lei - 
Influențe 

(+/-) 
2018 

Buget rectificat 
2018 

  

+50 738 

-50 235 


