
                                                               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; 

- adresa nr. 208/26.09.2019 emisă de Consiliul Județean Neamț, înregistrată în instituția 
noastră cu nr. 4475/30.09.2019, prin care suntem informați de emiterea Hotărârii Consiliului 
Județean nr.208/26.09.2019, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 
7,5% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe 
anul 2019; 

- adresa nr. 2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” 
prin care solicită rectificarea bugetului unității; 

- adresa nr. 2989/30.10.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin 
Costachi” prin care solicită rectificarea internă a bugetului local și a celui din autofinanțate; 

- devizul general actualizat conform OUG114/2018 privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, 
comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”. 

- expunerea de motive  nr. 4747 /16.10.2019, înaintată de Primarul comunei Vânători- 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, 
pentru anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 4747/16.10.2019, prin care Serviciul Financiar Contabil, 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, 
pentru anul 2019;       

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
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.57 
Din 31.10.2019                                                   Preşedinte de şedintă: 

  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          
                                                                                               Contrasemnează, 

                                                                                                 Secretar, 
Total consilieri locali : 15                                                                                                                                        Alina-Iuliana FLOȘ                                                                 
   Prezenti : 15   
   Pentru  :   15 
   Împotrivă:-    
  Abțineri :-                                                                             



                                                                                               
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; 

- adresa nr. 208/26.09.2019 emisă de Consiliul Județean Neamț, înregistrată în instituția 
noastră cu nr. 4475/30.09.2019, prin care suntem informați de emiterea Hotărârii Consiliului 
Județean nr.208/26.09.2019, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 
7,5% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe 
anul 2019; 

- adresa nr. 2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” 
prin care solicită rectificarea bugetului unității; 

- adresa nr. 2989/30.10.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin 
Costachi” prin care solicită rectificarea internă a bugetului local și a celui din autofinanțate; 

- devizul general actualizat conform OUG114/2018 privind cheltuielile necesare 
realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, 
comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”. 

- expunerea de motive  nr. 4747 /16.10.2019, înaintată de Primarul comunei Vânători 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, 
pentru anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 4747/16.10.2019, prin care Serviciul Financiar Contabil, 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, 
pentru anul 2019;       

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
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 V
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 4747  din  16.10.2019 
 

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) lit.b din Ordonan

urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 

republicată privind finanțele publice locale, autorit

anul în curs. 

 Având în vedere: 

- adresa nr. 208/26.09.2019 emisă de Consiliul Jude

4475/30.09.2019, prin care suntem informa

privind repartizarea pe unități administrativ t

Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019;

- adresa nr. 2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” prin care 

solicită rectificarea bugetului unității; 

- adresa nr. 2989/30.10.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi” prin care 

solicită rectificarea internă a bugetului local 

- devizul general actualizat conform OUG114/2018 privind cheltuielile nece

de investiție „Modernizare strada Fund

Neamț”. 

    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

după cum urmează:         

                                                       

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 

1. 
Sume repartizate din fondul la dispozi
Consiliului Județean 

2. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
susținerea proiectelor din PNDR 2014-
2020 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

ÎNVĂ
 Reparații capitale aferente activelor fixe

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) lit.b din Ordonan

privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 

țele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe 

adresa nr. 208/26.09.2019 emisă de Consiliul Județean Neamț, înregistrat

4475/30.09.2019, prin care suntem informați de emiterea Hotărârii Consiliului Jude

ți administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând 

ția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019; 

adresa nr. 2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” prin care 

adresa nr. 2989/30.10.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi” prin care 

solicită rectificarea internă a bugetului local și a celui din autofinanțate; 

devizul general actualizat conform OUG114/2018 privind cheltuielile nece

ție „Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, comuna Vân

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 201

                                                            

Cod 
indicator 

Buget 2019 

Influențe 
(+/-) 
2019 

000102 19.924,46 
 

60 

Sume repartizate din fondul la dispoziția 
04.02.05 0 

 
+300 

Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
- 43.02.31 2.205 -240 

 
5002 

 
25.981,05 

 
0 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
ții capitale aferente activelor fixe 71.03 100 -40 

nători-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 Ordonanța de 

privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 

țile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe 

țean Neamț, înregistrată în instituția noastră cu nr. 

ărârii Consiliului Județean nr.208/26.09.2019, 

eritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând 

adresa nr. 2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” prin care 

adresa nr. 2989/30.10.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi” prin care 

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

ții, comuna Vânători-Neamț, județul 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019,  

   - mii lei - 
 Buget 

rectificat 
2019 

19.984,46 

300 

1.905 

 
25.981,05 

60 



 
Alte active fixe: generator electric+chit 
hidrofor-put  

71.01.30 0 +40 40 

 DRUMURI     
 Modernizare drumuri în satul Vânători 710101 675 -675 0 

 
Modernizare drumuri Lunca Nemțișor, 
comuna Vânători-Neamț 710101 190 -167,80 22,20 

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri 
modernizate prin programul SAPARD 
din Comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț 

710101 190 -144,90 45,10 

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri 
modernizate prin Programul SAPARD 
din Comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț și Modernizare rețea de drumuri 
de interes local în satele Lunca și 
Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, 
județul Neamț 

710101 0 +987,70 
 

987,70 
 

 
Modernizare strada Fundătura Grădiniței 
și strada Cetății, comuna Vânători-
Neamț, județul Neamț 

710101 970 +60 1.030 

                                                                
 

                               

PRIMAR, 
jr. PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan
             Nr. 4747  din  16.10.2019 

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 273/29.06.2006 republicată privind finan

deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul în curs. 

     Având în vedere: 

- adresa nr. 208/26.09.2019 emisă de

4475/30.09.2019, prin care suntem informa

privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din imp

Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019

- adresa nr. 2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” prin care 

solicită rectificarea bugetului unității; 

- adresa nr. 2989/30.10.2019 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi”

solicită rectificarea internă a bugetului loc

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

de investiție „Modernizare strada Fundătura Grădini

Neamț”. 

    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

după cum urmează:         

                                                                             

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 

1. 
Sume repartizate din fondul la dispozi
Consiliului Județean 

2. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
susținerea proiectelor din PNDR 2014-
2020 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

ÎNVĂ

  
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ                                                               APROB,
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ                                        PRIMAR

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 finanțele publice locale, autorit

deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul în curs.                                                                                                                              

emisă de Consiliul Județean Neamț, înregistrat

4475/30.09.2019, prin care suntem informați de emiterea Hotărârii Consiliului Jude

ți administrativ teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit, reprezentând 

ția Consiliului Județean Neamț pe anul 2019; 

2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” prin care 

19 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi”

solicită rectificarea internă a bugetului local și a celui din autofinanțate; 

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

strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, comuna Vân

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 201

                                                                           

Cod 
indicator 

Buget 2019 

Influențe 
(+/-) 
2019 

000102 19.924,46 
 

60 

Sume repartizate din fondul la dispoziția 
04.02.05 0 

 
+300 

Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
- 43.02.31 2.205 -240 

 
5002 

 
25.981,05 

 
0 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

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 

țele publice locale, autoritățile 

                                                                                                                             

țean Neamț, înregistrată în instituția noastră cu nr. 

ărârii Consiliului Județean nr.208/26.09.2019, 

ozitul pe venit, reprezentând 

2720/30.10.2019 emisă de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” prin care 

19 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin Costachi” prin care 

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

ții, comuna Vânători-Neamț, județul 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019,  

   - mii lei - 
 Buget 

rectificat 
2019 

19.984,46 

300 

1.905 

 
25.981,05 



 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 100 -40 60 

 
Alte active fixe: generator electric+chit 
hidrofor-put  

71.01.30 0 +40 40 

 DRUMURI     
 Modernizare drumuri în satul Vânători 710101 675 -675 0 

 
Modernizare drumuri Lunca Nemțișor, 
comuna Vânători-Neamț 710101 190 -167,80 22,20 

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri 
modernizate prin programul SAPARD 
din Comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț 

710101 190 -144,90 45,10 

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri 
modernizate prin Programul SAPARD 
din Comuna Vânători-Neamț, județul 
Neamț și Modernizare rețea de drumuri 
de interes local în satele Lunca și 
Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, 
județul Neamț 

710101 0 +987,70 
 

987,70 
 

 
Modernizare strada Fundătura Grădiniței 
și strada Cetății, comuna Vânători-
Neamț, județul Neamț 

710101 970 +60 1.030 

                                                                
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 

 


