
                                                             R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI -NEAMŢ 
 

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

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

             - 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; 
            -  Prevederile Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019 nr. 12/2019; 

- Adresa emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț nr. 
24597/28.08.2019, prin care se comunică influențele asupra sumelor defalcate din taxa  pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în conformitate cu adresa 
Ministerului Finanțelor Publice nr. 464750/19.08.2019, precum și cu prevederile art. 20 
din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 
12/2019; 

- Adresa nr. 1908/11.06.2019 emisă de Ministerul Educației Naționale și  adresa nr. 
6115/ 13.06.2019 emisă de către Inspectoratul Școlar General Neamț; 

- Prevederile H.G nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale 
pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învătământ 
preuniversitar de stat, prin care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul 
Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț; 

- Contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019 pentru 
acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru 
Dezvoltare Rurală, pentru proiectul „ Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 
servicii publice desfășurate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, respectiv bugetul 
indicativ aferent; 

- Contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare 
Rurală, pentru proiectul „ Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-
Neamț, județul Neamț”, respectiv bugetul indicativ aferent; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- Nota de clarificare privind aplicarea O.U.G 114/2018 în cazul investițiilor 
finanțate prin PNDR 2014-2020 emisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
din 19 aprilie 2019; 

- Devizul general actualizat conform O.U.G 114/2018 privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului de investiție „Modernizare rețea de drumuri de interes local, 
Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”. 



- Expunerea de motive  nr. 4126 /09.09.2019, înaintată de Primarul comunei 
Vânători-Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vânători-Neamţ, pentru anul 2019; 

- Raportul de specialitate nr. 4126/09.09.2019, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vânători-Neamţ, pentru anul 2019;       

Avizele comisiilor de specialitate; 
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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vânători-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 Vânători-Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil, Impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ va lua măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.51 
Din 19.09.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                         
 
 

                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti : 13   
   Pentru  :   13 
   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 rectificarea bugetului local  
         
 
         Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

             - 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; 
            -  prevederile Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019 nr. 12/2019; 

- adresa emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț nr. 
24597/28.08.2019, prin care se comunică influențele asupra sumelor defalcate din taxa  pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale în conformitate cu adresa 
Ministerului Finanțelor Publice nr. 464750/19.08.2019, precum și cu prevederile art. 20 
din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 
12/2019; 

- adresa nr. 1908/11.06.2019 emisă de Ministerul Educației Naționale și  adresa nr. 
6115/ 13.06.2019 emisă de către Inspectoratul Școlar General Neamț; 

- prevederile H.G nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale 
pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învătământ 
preuniversitar de stat, prin care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul 
Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț; 

- contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare 
Rurală, pentru proiectul „ Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice 
desfășurate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, respectiv bugetul indicativ 
aferent; 

- contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare 
Rurală, pentru proiectul „ Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-
Neamț, județul Neamț”, respectiv bugetul indicativ aferent; 

- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

- nota de clarificare privind aplicarea O.U.G 114/2018 în cazul investițiilor finanțate 
prin PNDR 2014-2020 emisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din 19 
aprilie 2019; 

- devizul general actualizat conform O.U.G 114/2018 privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului de investiție „Modernizare rețea de drumuri de interes local, 
Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”. 



- expunerea de motive  nr. 4126 /09.09.2019, înaintată de Primarul comunei 
Vânători-Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vânători-Neamţ, pentru anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 4126/09.09.2019, prin care Serviciul Financiar Contabil, 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători-Neamţ, 
pentru anul 2019;       

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Local Vânători-Neamț; 
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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vânători-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 Vânători-Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil, Impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ va lua măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 Art.4. 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                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂ
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 4126  din  09.09.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE
 

   Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei V

respectiv și de ordonator principal de credite,

  În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

273/29.06.2006 republicată privind finan

rectificarea bugetului local pe anul în curs

 Având în vedere:                                                                                                                             

 - adresa emisă de Administra

care se comunică influențele asupra sumelor defalcate din taxa  pe valoarea adaugat

bugetelor locale în conformitate cu adresa Ministerului Finan

și cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

nr. 12/2019; 

 - adresele nr. 1908/11.06.2019 emisă de Ministerul Educa

emisă de către Inspectoratul Școlar General Neamț;

 - prevederile HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educa

2019 a unor cheltuieli de capital ale unită

fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniam

Neamț, comuna Vânători Neamț; 

 - contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desf

județul Neamț”, respectiv bugetul indicativ aferent;

 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători

indicativ aferent; 

 - prevederile Ordonanței de Urgenț

în domeniul investițiilor publice și a unor m

normative și prorogarea unor termene;

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vânători-

și de ordonator principal de credite, 

În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1

ă nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 

273/29.06.2006 republicată privind finanțele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba 

rectificarea bugetului local pe anul în curs.  

                                                                                                                             

adresa emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț nr. 24597/28.08.2019, prin 

țele asupra sumelor defalcate din taxa  pe valoarea adaugat

bugetelor locale în conformitate cu adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 464750/19.08.2019, precum 

și cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

1908/11.06.2019 emisă de Ministerul Educației Naționale și nr. 6115/ 13.06.2019 

Școlar General Neamț; 

prevederile HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

ăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale pentru finanțarea în anul 

2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învătământ preuniversitar de stat, prin care s

fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea 

țare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

ționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vân

țul Neamț”, respectiv bugetul indicativ aferent; 

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, respectiv bugetul 

ței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 

țiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și prorogarea unor termene; 

-Neamț, în dublă calitate, 

În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din 

privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 

țile deliberative pot aproba 

                                                                                                                                                                                                                                            

țelor Publice Neamț nr. 24597/28.08.2019, prin 

țele asupra sumelor defalcate din taxa  pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 

țelor Publice nr. 464750/19.08.2019, precum 

și cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

ției Naționale și nr. 6115/ 13.06.2019 

prevederile HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

ției Naționale pentru finanțarea în anul 

ătământ preuniversitar de stat, prin care s-au alocat 

in Costachi”, sat Mănăstirea 

țare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, pentru proiectul „ 

șurate în comuna Vânători-Neamț, 

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, pentru proiectul „ 

ț, județul Neamț”, respectiv bugetul 

din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 

bugetare, modificarea și completarea unor acte 



 - nota de clarificare privind aplicarea OUG 114/2018 în cazul investițiilor finanțate prin PNDR 

2014-2020 emisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din 19 aprilie 2019; 

 - devizul general actualizat conform OUG114/2018 privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiție „Modernizare rețea de drumuri de interes local, Comuna Vînători-Neamț, 

județul Neamț”. 

  Propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2019,  după cum urmează:   

mii lei 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 2019 

Influențe 
(+/-) 
2019 

Buget 
rectificat 

2019 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local  18.917,96 

 
+1.006,5 19.924,46 

1. 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

11.02.06 5.374 
 

+34 5.408 

2. 
Finanțarea cheltuielilor de capital ale 
unităților de învățământ preuniversitar 

42.02.14 0 +135 135 

3. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
susținerea proiectelor din PNDR 2014-
2020 

43.02.31 1.795 +410 2.205 

4. 
Sume primite în contul plăților efectuate 
în anul curent 

48.04.01 5.631 +296 5.927 

5. Prefinanțare 48.04.03 142 +131,5 273,5 
 Total Cheltuieli – Buget local  24.974,55 +1.006,5 25.981,05 
 

II 
 

 
Bunuri și servicii 20 1.813,80 +34 1.847,80 

 Cheltuieli transport –Liceu Arhimandrit 65.02 223,75 +34 257,75 
 

III 
 

 
Obiective de investiții buget local 
2019 

 15.964,63 +972,5 16.937,13 

1. Autorități executive 51.02. 402 +284 686 
 Achiziție teren 71 160 -30 130 

 Cheltuieli amenajare parcare (demolare 
clădire, amenajări) 

71 0 +30 30 

 
Achiziționare de utilaje și echipamente 
pentru servicii publice desfășurate în 
comuna Vânători –Neamț, județul Neamț 

58 242 +284 526 

2. Învățământ 65.02 143 +445 588 

 

Lucrări de amenajare a unor grupuri 
sanitare și asigurarea cu utilități a 
acestora la Seminarul Teologic Ortodox 
"Veniamin Costachi", sat Mănăstirea 
Neamt, comuna Vânători Neamț 

71 0 +145 145 



                                                                                

 

                               

PRIMAR, 
jr. PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cheltuieli cu încălzirea/branșament gaze 
naturale/echipamente termice, achiziție, 
instalare și montare la Seminarul 
Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", 
sat Mănăstirea Neamt, comuna Vânători 
Neamț 

71 0 +200 200 

 
Reparatii capitale Liceul Tehnologic 
(gard exterior, pavele curtea interioara) 

71 0 +100 100 

3. Asistență socială 68.02 25 +193,5 218,5 

 
Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din 
comuna Vânători-Neamț 

58 0 +193,5 193,5 

4. Alimentare cu apă 70.05.01 0 +10 10 

 
Extindere rețea publică de apă și apă 
uzată în Comuna Vânători Neamț (studii, 
avize, acorduri) 

71 0 +10 10 

5. Drumuri și poduri 84.02 4.186,02 +40 4.226,02 

 
Modernizare rețea de drumuri de interes 
local, comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț 

58 4.186,02 +40 4.226,02 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 4126  din  09.09.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE

  Subsemnata, Avadanei Roșu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar
Impozite și Taxe al Primăriei comunei V
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din Ordonan
administrativ; art.19 alin (2) din Legea 27
autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul în curs. 

     Având în vedere: 

- adresa emisă de Administra

care se comunică influențele asupra sumelor defalcate din taxa  pe valoarea adaugat

bugetelor locale în conformitate cu adresa Ministerului Finan

și cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

nr. 12/2019; 

- adresele nr. 1908/11.06.2019 emisă de Ministerul Educa

emisă de către Inspectoratul Școlar G

- prevederile HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educa

2019 a unor cheltuieli de capital ale unit

fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea 

Neamț, comuna Vânători Neamț; 

- contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2

financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desf

județul Neamț”, respectiv bugetul indicativ aferent;

- contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători

indicativ aferent; 

- prevederile Ordonanței de Urgenț

în domeniul investițiilor publice și a unor m

normative și prorogarea unor termene;

 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ                                                               
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ                                        

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

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

șu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar
ăriei comunei Vânători Neamţ, în temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” 

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicată privind finan

țile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul în curs.                                                                                                                   

adresa emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț nr. 24597/28.08.2019, prin 

țele asupra sumelor defalcate din taxa  pe valoarea adaugat

bugetelor locale în conformitate cu adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 464750/19.08.2019, precu

și cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

adresele nr. 1908/11.06.2019 emisă de Ministerul Educației Naționale și nr. 6115/ 13.06.2019 

Școlar General Neamț; 

prevederile HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale pentru finanțarea în anul 

2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învătământ preuniversitar de stat, prin care s

fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea 

țare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

ționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vân

espectiv bugetul indicativ aferent; 

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rural

Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, respectiv bugetul 

ței de Urgență nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 

țiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

și prorogarea unor termene; 

                                             APROB, 
                                        PRIMAR 

Jr. Maria Petrariu 

șu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, 
n temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” 

ă nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul 
3/29.06.2006 republicată privind finanțele publice locale, 

                                                                                                                  

țelor Publice Neamț nr. 24597/28.08.2019, prin 

țele asupra sumelor defalcate din taxa  pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 

țelor Publice nr. 464750/19.08.2019, precum 

și cu prevederile art. 20 din Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

ției Naționale și nr. 6115/ 13.06.2019 

prevederile HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

ției Naționale pentru finanțarea în anul 

ătământ preuniversitar de stat, prin care s-au alocat 

fonduri de la bugetul de stat pentru Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea 

019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, pentru proiectul „ 

șurate în comuna Vânători-Neamț, 

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019 pentru acordarea ajutorului 

țiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, pentru proiectul „ 

ț, județul Neamț”, respectiv bugetul 

ă nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 

are, modificarea și completarea unor acte 



- nota de clarificare privind aplicarea OUG 114/2018 în cazul investițiilor finanțate prin PNDR 

2014-2020 emisă de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din 19 aprilie 2019; 

- devizul general actualizat conform OUG114/2018 privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiție „Modernizare rețea de drumuri de interes local, Comuna Vînători-Neamț, 

județul Neamț”. 

        Propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2019,  după cum urmează:         

                                                                                    - mii lei - 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 2019 

Influențe 
(+/-) 
2019 

Buget 
rectificat 

2019 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local  18.917,96 

 
+1.006,5 19.924,46 

1. 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

11.02.06 5.374 
 

+34 5.408 

2. 
Finanțarea cheltuielilor de capital ale 
unităților de învățământ preuniversitar 42.02.14 0 +135 135 

3. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
susținerea proiectelor din PNDR 2014-
2020 

43.02.31 1.795 +410 2.205 

4. 
Sume primite în contul plăților efectuate 
în anul curent 

48.04.01 5.631 +296 5.927 

5. Prefinanțare 48.04.03 142 +131,5 273,5 
 Total Cheltuieli – Buget local  24.974,55 +1.006,5 25.981,05 
 

II 
 

 
Bunuri și servicii 20 1.813,80 +34 1.847,80 

 Cheltuieli transport –Liceu Arhimandrit 65.02 223,75 +34 257,75 
 

III 
 

 
Obiective de investiții buget local 
2019 

 15.964,63 +972,5 16.937,13 

 
1. 

 
Autorități executive 

51.02. 402 +284 686 

 Achiziție teren 71 160 -30 130 

 Cheltuieli amenajare parcare(demolare 
clădire, amenajări) 

71 0 +30 30 

 
Achiziționare de utilaje și echipamente 
pentru servicii publice desfășurate în 
comuna Vânători –Neamț, județul Neamț 

58 242 +284 526 

2. Învățământ 65.02 143 +445 588 

 

Lucrări de amenajare a unor grupuri 
sanitare și asigurarea cu utilități a 
acestora la Seminarul Teologic Ortodox 
"Veniamin Costachi", sat Mănăstirea 
Neamt, comuna Vânători Neamț 

71 0 +145 145 



 

Cheltuieli cu încălzirea/branșament gaze 
naturale/echipamente termice, achiziție, 
instalare și montare la Seminarul 
Teologic Ortodox "Veniamin Costachi", 
sat Mănăstirea Neamt, comuna Vânători 
Neamț 

71 0 +200 200 

 
Reparatii capitale Liceul Tehnologic 
(gard exterior, pavele curtea interioara) 

71 0 +100 100 

3. Asistență socială 68.02 25 +193,5 218,5 

 
Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din 
comuna Vânători-Neamț 

58 0 +193,5 193,5 

4. Alimentare cu apă 70.05.01 0 +10 10 

 
Extindere rețea publică de apă și apă 
uzată în Comuna Vânători Neamț (studii, 
avize, acorduri) 

71 0 +10 10 

5. Drumuri și poduri 84.02 4.186,02 +40 4.226,02 

 
Modernizare rețea de drumuri de interes 
local, comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț 

58 4.186,02 +40 4.226,02 

                                                                
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

Inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 

 


