
                                                           R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI -NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019  
         
         Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

- prevederile Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- prevederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26  din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț nr.7078 și 

8393/2019; 
- adresa nr 5561/2019 a Consiliului Județean Neamț; 
- expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamț 

și raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele 
înregistrate sub nr. 1009/14.03.2019; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
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.  Se aprobă bugetul local al comunei Vânători-Neamț detaliat pe secțiunea 
de funcționare și dezvoltare, pe anul 2019, conform Anexei nr.1  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 
 Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții detaliat pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare, pe anul 2019, conform Anexei nr.2  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre . 
 Art.3. Se aprobă lista de investiții pe anul 2019, conform Anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 Art.4. Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul 
salariilor de bază pentru anul 2019, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.5. Primarul comunei Vânători Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe va lua 
toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Nr.28 
Din 18.04.2019 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, Vasile D. 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 VÂNĂTORI -NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019  
         
         Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 
          Având în vedere: 

- prevederile Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- prevederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26  din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț nr.7078 și 

8393/2019; 
- adresa nr 5561/2019 a Consiliului Județean Neamț; 
- expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamț 

și raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele 
înregistrate sub nr. 1009/14.03.2019; 

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Local Vânători Neamț; 
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.  Se aprobă bugetul local al comunei Vânători-Neamț detaliat pe secțiunea 
de funcționare și dezvoltare, pe anul 2019, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
 Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții detaliat pe secțiunea de 
funcționare și dezvoltare, pe anul 2019, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia ; 
 Art.3. Se aprobă lista de investiții pe anul 2019, conform Anexei nr.3 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 
 Art.4. Se aprobă numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul 
salariilor de bază pentru anul 2019, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
 Art.5. Primarul comunei Vânători Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe va lua 
toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Iniţiator 
Primarul comunei Vânători Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
                                                                      Avizat pt. legalitate, 

                                                                    Secretar                               
                               Alina-Iuliana FLOŞ                                     

 
 



          ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
            COMUNA VÎNĂTORI 
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr . 1009   din 14.03.2019 
 

 la proiectul de hotărâre privind
proiectul

            Subsemnata, Maria Petrariu, în calitate de primar al
buget pe anul 2019.  
 În conformitate cu art.19 alin.1 lit
alin.4 lit a) din Legea 215/2001 in exercitatrea atributiunilor, Consiliului local anual aprob
venituri si cheltuieli. 
 În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019, precum 
adreselor nr. 7078/25.03.2019 și 8393/08.04.2019 emise de c
Publice Neamț și adresei nr. 5561/21.03.2019 a Consiliului Jude
indicatorii de buget pe anul 2019 astfel:
                                                                                                                             
lei- 
Nr. 
Crt 

Denumire indicator

1 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
(cod 04.02.04) 

 
2 

Suma defalcate din TVA pt. Finan
descentralizate la nivelul comunelor (cod 11.02.02) 

4 
 

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 
locale (11.02.06) 

 TOTAL GENERAL 
 
 

Sume alocate din TVA 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraș
Finanțarea de baz
preuniversitar de stat, din care:

  Cheltuieli prev
d) din Legea educa
cu modificările ș

Liceul Tehnologic Vâ
Seminar Teologic

Stimulente educa

Drepturi copii CES

Finanțarea încălzirii locuin
beneficiarii de ajutor social conf. Legii
416/2001 

   La elaborarea proiectului de buget s
buna desfășurare a activității curente.
 Structura bugetului la partea de venituri este urm

1. Venituri proprii în suma de 
2. Sume defalcate din TVA 

JUDEŢUL NEAMŢ                   

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind 

proiectul bugetului local pentru anul 2019 
 

Maria Petrariu, în calitate de primar al Comunei Vânători-Neam

n conformitate cu art.19 alin.1 lit. a) din Legea 273/2006 precum și în conformitate cu art.36 
2001 in exercitatrea atributiunilor, Consiliului local anual aprob

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019, precum 
și 8393/08.04.2019 emise de către Administrația Județean

adresei nr. 5561/21.03.2019 a Consiliului Județean Neamț ne
indicatorii de buget pe anul 2019 astfel: 
                                                                                                                                      

Denumire indicator Realizări 
2018 

Prevederi

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

738 

TVA pt. Finanțarea cheltuielilor  
ate la nivelul comunelor (cod 11.02.02)  

2.088 

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 3.937 5.374

6.763 6.677

Sume alocate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 

șelor total cod 11.02.02 

662 

area de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, din care: 

471 

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b)-
d) din Legea educaței naționale nr. 1/2011 

și completările ulterioare 

471 

Liceul Tehnologic Vânători 311 
Seminar Teologic 160 

Stimulente educaționale 17 

Drepturi copii CES 119 

lzirii locuințelor la 
beneficiarii de ajutor social conf. Legii 55 

La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de prioritățile urgente existente 
ii curente. 

Structura bugetului la partea de venituri este următoarea: 
n suma de 9.604,59 mii lei reprezintă un procent de

Sume defalcate din TVA în sumă de 6.036 mii lei reprezinta un procent de

Neamț propun proiectul de 

n conformitate cu art.36 
2001 in exercitatrea atributiunilor, Consiliului local anual aproba bugetul de 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019, precum și a 
ția Județeană a Finanțelor 

țean Neamț ne-au fost repartizați 

                                 - mii 

Prevederi 
2019 

Diferența (+/-) 

641 -97 

662 -1.426 

5.374 +1.437 

6.677 -86 

ile urgente existente în comună și de 

un procent de 39%. 
mii lei reprezinta un procent de  24 % 



3. Subvenții în sumă de 3.561 mii lei reprezintă un procent de 14 % 
4. Sume primite de la Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală 5773,04 mii 

lei reprezintă un procent de 23%. 
 Distribuția pe capitole bugetare a cheltuielilor:  

- Autorități executive                                                13 % 
- Învățământ preuniversitar de stat                                 4% 
- Asigurări și asistență socială                                                12 % 
- Locuințe , servicii și dezvoltare publică     34% 
- Drumuri și poduri     33 % 
- Alte activități (cultură, recreere și religie, protecția 

mediului, poliție locală, situații de urgență, alte acțiuni 
economice)               

                   

4 % 

             Anexez la prezentul raport de specialitate proiectul de buget pe anul 2019 lista de investiții 
propusă. 

 Propun Consiliului Local să analizeze proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local în 
forma în care a fost prezentat și să hotărască în acest sens. 
 
 

PRIMAR, 
MARIA PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
            COMUNA VÎNĂTORI 
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr . 1009   din 14.03.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind

              Subsemnata Avadanei-Roșu Elena, având funcția de inspector principal
Financiar-Contabil, Impozite și Taxe al Prim
Consiliului Local al Comunei Vânători
              În conformitate cu art.19 alin.1 lit
alin.4 lit a) din Legea 215/2001 în exercitatrea atribu
venituri și cheltuieli pentru anul în curs.
              În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019, precum 
a adreselor nr. 7078/25.03.2019 și 8393/08.04.2019 emise de c
Publice Neamț și adresei nr. 5561/21.03.2019 a Consiliului Județean Neamț ne
indicatorii de buget pe anul 2019 astfel:
                                                                                                                                                          
lei- 
Nr. 
Crt 

Denumire indicator

1 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
(cod 04.02.04) 

 
2 

Suma defalcate din TVA pt. Finan
descentralizate la nivelul comunelor (cod 11.02.02) 

3 
 

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 
locale (11.02.06) 

 TOTAL GENERAL 
 
 

Sume alocate din TVA pentru finan
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraș
Finanțarea de baz
preuniversitar de stat, din care:

  Cheltuieli prev
d) din Legea educa
cu modificările ș

Liceul Tehnologic Vâ
Seminar 

Stimulente educa

Drepturi copii CES

Finanțarea încălzirii locuin
beneficiarii de ajutor social conf. Legii 
416/2001 

    La elaborarea proiectului de buget s
buna desfășurare a activității curente.
 Structura bugetului la partea de venituri este urm

JUDEŢUL NEAMŢ                      
       

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

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind proiectul bugetului local pentru anul 2019

șu Elena, având funcția de inspector principal
și Taxe al Primăriei Comunei Vânători-Neam

Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț proiectul de buget pentru exercițiul bugetar 2019. 
n conformitate cu art.19 alin.1 lit. a) din Legea 273/2006 precum și 

2001 în exercitatrea atribuțiunilor, Consiliului local aprob
și cheltuieli pentru anul în curs. 
În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019, precum 

și 8393/08.04.2019 emise de către Administrația Județean
ț și adresei nr. 5561/21.03.2019 a Consiliului Județean Neamț ne

indicatorii de buget pe anul 2019 astfel: 
                                                                                                                             

Denumire indicator Realizări 
2018 

Prevederi
2019

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

738 641

Suma defalcate din TVA pt. Finanțarea cheltuielilor  
ate la nivelul comunelor (cod 11.02.02)  

2.088 662

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 3.937 5.374

6.763 6.677

Sume alocate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 

șelor total cod 11.02.02 

662 

de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, din care: 

471 

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b)-
d) din Legea educaței naționale nr. 1/2011 

și completările ulterioare 

471 

Liceul Tehnologic Vânători 311 
Seminar Teologic 160 

Stimulente educaționale 17 

Drepturi copii CES 119 

lzirii locuințelor la 
beneficiarii de ajutor social conf. Legii 55 

La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de prioritățile urgente existente 
ii curente. 

Structura bugetului la partea de venituri este următoarea: 

       APROB, 
      PRIMAR, 

Jr. Maria Petrariu 

proiectul bugetului local pentru anul 2019 

șu Elena, având funcția de inspector principal în cadrul Serviciului 
Neamț, propun spre analiza 

ț proiectul de buget pentru exercițiul bugetar 2019.  
i în conformitate cu art.36 

țiunilor, Consiliului local aprobă anual bugetul de 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019, precum și 
ția Județeană a Finanțelor 

ț și adresei nr. 5561/21.03.2019 a Consiliului Județean Neamț ne-au fost repartizați 

                                                                                                                                 - mii 

Prevederi 
2019 

Diferența 
(+/-) 

641 -97 

662 -1.426 

5.374 +1.437 

6.677 -86 

ile urgente existente în comună și de 



1. Venituri proprii în suma de 9.604,59 mii lei reprezintă un procent de 39%. 
2. Sume defalcate din TVA în sumă de 6.036 mii lei reprezinta un procent de  24%. 
3. Subvenții în sumă de 3.561 mii lei reprezintă un procent de 14 %. 
4. Sume primite de la Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală 5.773,04 mii lei 

reprezintă un procent de 23%. 
 Distribuția pe capitole bugetare a cheltuielilor:  

- Autorități executive                                                13% 
- Învățământ preuniversitar de stat                                 4% 
- Asigurări și asistență socială                                                12% 
- Locuințe , servicii și dezvoltare publică     34% 
- Drumuri și poduri     33% 
- Alte activități (cultură, recreere și religie, protecția 

mediului, poliție locală, situații de urgență, alte acțiuni 
economice)               

                   

4 % 

             Anexez la prezentul raport de specialitate proiectul de buget pe anul 2019 lista de investiții 
propusă. 

 Propun Consiliului Local să analizeze proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local în 
forma în care a fost prezentat și să hotărască în acest sens. 

 
 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, 
Inspector principal, 

Avadanei-Roșu Elena 
 


