
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
 

privind validarea Dispoziției Primarului nr. 321 din 12.07.2019 privind aprobarea virării 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în trimestrul al III-lea 2019 

 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Adresa nr. 1941 din 10.07.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 

Costachi” de la Mănăstirea Neamț, prin care se solicită virarea de credite bugetare în cadrul 
aceluiași capitol bugetar în trimestrul al III lea din anul bugetar 2019; 

Examinând Expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, primarul comunei Vânători- 
Neamţ şi raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele 
înregistrate sub nr. 3278  din 16.07.2019; 

În temeiul art.129, alin.(4) lit. „a”, art.139 alin.(3) lit. „a”, și art. 196 alin. (1) lit. „a” din 
Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă validarea Dispozitiei Primarului nr. 321 din 12.07.2019, privind 

aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare 51.2A.01.03 „ Autorități 
publice și acțiuni externe”, 61.2A.03.04 „Ordine publică și siguranță națională”, 65.2E.04.02 
„Învățământ” și 70.2A.06.00 „Locuințe, servicii si dezvoltare publică”. 

Art.2 Se aprobă modificarea în mod corespunzător a bugetului comunei și a bugetelor 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Vânători Neamţ. 

Art.3 Primarul comunei Vânători Neamţ în calitate de ordonator principal de credite va 
urmări modul în care Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.4 Secretarul comunei Vânatori Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

Nr.    45 
Din  31 .07.2019 

Presedinte de sedintă: 
Consilier, Vasile D.URSACHE 

                                                                                                                       Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                            Secretar, 
                                                                                                                       Alina Iuliana FLOŞ                                           
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PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 
 

privind validarea Dispoziției Primarului nr. 321 din 12.07.2019 privind aprobarea virării 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în trimestrul al III-lea 2019 

 
Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
- Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Adresa nr. 1941 din 10.07.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 

Costachi” de la Mănăstirea Neamț, prin care se solicită virarea de credite bugetare în cadrul 
aceluiași capitol bugetar în trimestrul al III lea din anul bugetar 2019; 

Examinând Expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, primarul comunei Vânători 
Neamţ şi raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele 
înregistrate sub nr.3278  din 16.07.2019; 

În temeiul art.129, alin.(4) lit. „a”, art.139 alin.(3) lit. „a”, și art. 196 alin. (1) lit. „a” din 
Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă validarea Dispoziției Primarului nr. 321 din 12.07.2019, privind 

aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare 51.2A.01.03 „ Autorități 
publice și acțiuni externe”, 61.2A.03.04 „Ordine publică și siguranță națională”, 65.2E.04.02 
„Învățământ” și 70.2A.06.00 „Locuințe, servicii si dezvoltare publică”. 

Art.2 Se aprobă modificarea în mod corespunzător a bugetului comunei și a bugetelor 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Vânători Neamţ. 

Art.3 Primarul comunei Vânători-Neamţ în calitate de ordonator principal de credite va 
urmări modul în care Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.4 Secretarul comunei Vânatori-Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

 
Iniţiator 

Primarul comunei Vânători-Neamţ, 
 jr.Maria PETRARIU 

                                                                                                                       Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                            Secretar, 
                                                                                                                       Alina Iuliana FLOŞ                                           
 
   
 
 



 
                     JUDEŢUL NEAMŢ                  
                   COMUNA VÂNĂTORI
                   STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
                   CIF: 2614279   
                   TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307
                   NR. 3278 /16.07.2019
 

 la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluia

 

 Având în vedere detalierea cheltuielilor pe capitolele 51.2A.01.03, 61.2A.03.04, 

65.2E.04.02 și 70.2A.06.00 la

Impozite și Taxe pentru aprobarea vir

în trimestrul al III-lea 2019, pentru modificarea bugetului 

învățământ preuniversitar de s

executive, potrivit prevederilor art. 

locale, conform cărora:  

    „(4) Virările de credite 

de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor 

corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea 

cheltuielilor. 

     (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de 

stat sau legii de rectificare, sunt în competen

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte 

de angajarea cheltuielilor. 

     (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justific

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a 

 

JUDEŢUL NEAMŢ                    
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ             

ȘTEFAN CEL MARE, NR.174    
               jr. Maria PETRARIU

TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307 
NR. 3278 /16.07.2019 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 

privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în 

trimestrul al III-lea 2019 

Având în vedere detalierea cheltuielilor pe capitolele 51.2A.01.03, 61.2A.03.04, 

și 70.2A.06.00 la data de 10.07.2019, depusă de Serviciul Financiar 

și Taxe pentru aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluia

lea 2019, pentru modificarea bugetului comunei și a bugetelor unit

ământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Vânători-Neamț, prin dispoziţia autorităţi

prevederilor art. 49 alin.(4)- (7) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 

„(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi 

de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor 

corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea 

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de 

stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru 

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte 

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justific

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a 

              APROB, 
  PRIMAR, 

jr. Maria PETRARIU 

Primarului nr. 321/12.07.2019 

și capitol bugetar, în 

Având în vedere detalierea cheltuielilor pe capitolele 51.2A.01.03, 61.2A.03.04, 

Serviciul Financiar – Contabil, 

în cadrul aceluiași capitol bugetar, 

și a bugetelor unităților de 

prin dispoziţia autorităţii 

din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 

bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi 

de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor 

corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea 

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de 

fiecărui ordonator principal de credite, pentru 

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte 

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi 

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a 



capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează 

prevederile bugetare. 

     (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua 

începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.”  

 Luând în considerare adresa nr. 1941/10.07.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, prin care se solicită virarea de credite bugetare în 

cadrul aceluiași capitol bugetar în trimestrul al III lea din anul bugetar 2019, precum și în urma 

analizei contului de execuţie al Comunei Vânători Neamț la data de 30.06.2019, se constată că 

este necesară modificarea repartizării pe trimestrul al III lea între articole şi alineate ale aceluiaşi 

capitol bugetar a sumelor aprobate iniţial în buget, prin virare de credite bugetare între articole 

din cadrul aceluiași capitol bugetar, în funcție de necesitățile înregistrate pe secțiunea de 

funcționare, conform art. 49 alin.(4)- (7) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, 

urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze dispoziţia.  

 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de Dispoziţia Primarului Comunei Vânători Neamț 

nr. 321/12.07.2019 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 

bugetar, în trimestrul al III-lea 2019, propun validarea dispoziţiei prin prezentul proiect de 

hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț. 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE, 

Inspector principal, 

Elena AVADANEI-ROȘU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                     JUDEŢUL NEAMŢ                  
                   COMUNA VÂNĂTORI
                   STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
                   CIF: 2614279   
                   TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307
                   NR. 3278 /16.07.2019
 

la proiectul de hotărâre privind validarea dispoziţiei

aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluia

 

 Având în vedere detalierea cheltuielilor pe capitolele 51.2A.01.03, 61.2A.03.04, 

65.2E.04.02 și 70.2A.06.00 la data de 10.07.2019, depus

Impozite și Taxe pentru aprobarea vir

în trimestrul al III-lea 2019, pentru modificarea bugetului comunei 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Vânători Neam

executive, conform prevederilor art. 49 alin.

locale, conform cărora:  

    „(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi 

de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justi

corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea 

cheltuielilor. 

     (5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

programele aceluiaşi capitol, care nu contrav

stat sau legii de rectificare, sunt în competen

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înain

de angajarea cheltuielilor. 

     (6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi 

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare, precum şi a prog

 

JUDEŢUL NEAMŢ                    
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ             

ȘTEFAN CEL MARE, NR.174    
           

TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307 
NR. 3278 /16.07.2019 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 321

aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, 

în trimestrul al III-lea 2019 

Având în vedere detalierea cheltuielilor pe capitolele 51.2A.01.03, 61.2A.03.04, 

și 70.2A.06.00 la data de 10.07.2019, depusă de  Serviciul Financiar 

și Taxe pentru aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluia

lea 2019, pentru modificarea bugetului comunei și a bugetelor unit

ământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Vânători Neamț, prin dispozi

executive, conform prevederilor art. 49 alin.(4)- (7) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 

„(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi 

de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justi

corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea 

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de 

stat sau legii de rectificare, sunt în competența fiecărui ordonator principal de credite, pentru 

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înain

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi 

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a 

               
   

321/12.07.2019 privind 

și capitol bugetar,  

Având în vedere detalierea cheltuielilor pe capitolele 51.2A.01.03, 61.2A.03.04, 

ă de  Serviciul Financiar – Contabil, 

în cadrul aceluiași capitol bugetar, 

și a bugetelor unităților de 

ț, prin dispoziţia autorităţii 

(7) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 

„(4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi 

de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor 

corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea 

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între 

in dispoziţiilor prezentului articol, legii bugetului de 

ărui ordonator principal de credite, pentru 

bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, şi se pot efectua înainte 

(6) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi 

necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii 

ramului de la care se disponibilizează şi, respectiv, a 



capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a programului la care se suplimentează 

prevederile bugetare. 

     (7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua 

începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.”  

 Luând în considerare adresa nr. 1941/10.07.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, prin care se solicită virarea de credite bugetare în 

cadrul aceluiași capitol bugetar în trimestrul al III lea din anul bugetar 2019, precum și în urma 

analizei contului de execuţie al Comunei Vânători Neamț la data de 30.06.2019, se constată că 

este necesară modificarea repartizării pe trimestrul al III lea între articole şi alineate ale aceluiaşi 

capitol bugetar a sumelor aprobate iniţial în buget, prin virare de credite bugetare între articole 

din cadrul aceluiași capitol bugetar, în funcție de necesitățile înregistrate pe secțiunea de 

funcționare, conform art. 49 alin.(4)- (7) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, 

urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze dispoziţia.  

 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de Dispoziţia Primarului Comunei Vânători Neamț 

nr. 321/12.07.2019 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol 

bugetar, în trimestrul al III-lea 2019, supun validarea dispoziţiei prin prezentul proiect de 

hotărâre a Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț. 

 

 

PRIMAR, 

jr. Maria PETRARIU 

 
 


