
                                                           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 2020 
         
         Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

- prevederile Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- 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 nr. 9732/23.12.2019, respectiv nr.499/23.01.2020 ale Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, precum și contractul pentru finanțarea în cadrul 
Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică 
inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale nr.5741/05.12.2019; 
 - adresele nr. 1149/13.01.2020, 1151/14.01.2020, 1407/16.01.2020, 
2932/06.02.2020, 3413/12.02.2020 emise de către Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Neamț; 
 - adresa nr. 1127/28.01.2020 a Consiliului Județean Neamț, respectiv anexele nr. 1 
și 2 la HCJ nr. 27/28.01.2020; 
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț înregistrată cu nr.292/23.01.2020 
privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat; 
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr.1422/13.02.2020 privind 
redistribuirea sumelor finale conform Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea 
finanțării de bază de la bugetul de stat; 
 - adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 
 - adresele nr. 257/258/29.01.2020 emise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac 
Nicolau”, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 
 - contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019, respectiv 
bugetul indicativ pentru proiectul „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 
serviciile publice desfășurate  în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț ”; 
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv 
bugetul indicativ pentru proiectul „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna 
Vânători-Neamț, județul Neamț ”; 
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, respectiv 
bugetul indicativ pentru proiectul „Înființare Centru Social Multifuncțional Ținutul 
Zimbrilor ”. 

- referatul de aprobare al primarul comunei Vânători-Neamț și raportul de 
specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele înregistrate sub nr. 
575/07.02.2020; 

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, cu 
modificările 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 2020, 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 2020, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia ; 
 Art.3. Se aprobă lista de investiții pe anul 2020, 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 2020, 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 general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 

Nr.  7  
Din 20 .02.2020 

Presedinte de sedintă: 
Consilier, Mihai VARTIC 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                    Contrasemnează, 
                                                                                                   Secretar general, 
                                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali :  15                                                                                                                             
   Prezenti :   15      
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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 2020 

         
         Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 
          Având în vedere: 

- prevederile Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- 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 nr. 9732/23.12.2019, respectiv nr.499/23.01.2020 ale Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, precum și contractul pentru finanțarea în cadrul 
Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică 
inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale nr.5741/05.12.2019; 
 - adresele nr. 1149/13.01.2020, 1151/14.01.2020, 1407/16.01.2020, 
2932/06.02.2020, 3413/12.02.2020 emise de către Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Neamț; 
 - adresa nr. 1127/28.01.2020 a Consiliului Județean Neamț, respectiv anexele nr. 1 
și 2 la HCJ nr. 27/28.01.2020; 
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț înregistrată cu nr.292/23.01.2020 
privind finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat; 
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr.1422/13.02.2020 privind 
redistribuirea sumelor finale conform Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea 
finanțării de bază de la bugetul de stat; 
 - adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi”, sat Mănăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 
 - adresele nr. 257/258/29.01.2020 emise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac 
Nicolau”, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț; 
 - contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019, respectiv 
bugetul indicativ pentru proiectul „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru 
serviciile publice desfășurate  în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț ”; 
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv 
bugetul indicativ pentru proiectul „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna 
Vânători-Neamț, județul Neamț ”; 
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, respectiv 
bugetul indicativ pentru proiectul „Înființare Centru Social Multifuncțional Ținutul 
Zimbrilor ”. 

- referatul de aprobare al primarul comunei Vânători-Neamț și raportul de 
specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, ambele înregistrate sub nr. 
575/07.02.2020; 

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, cu 
modificările 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 2020, 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 2020, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia ; 
 Art.3. Se aprobă lista de investiții pe anul 2020, 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 2020, 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 general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Iniţiator 
Primarul comunei Vânători Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
                                                                      Avizat pt. legalitate, 

                                                                    Secretar general,                              
                               Alina-Iuliana FLOŞ                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
            COMUNA VÎNĂTORI 
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr . 575  din 07.02.2020 
 

 la proiectul de hotărâre privind
proiectul

            Subsemnata, Maria Petrariu, în calitate de primar al
buget pe anul 2020.  
 În conformitate cu art.19 alin.1 lit
alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a, art.196, alin.(1), lit. a, în exercitatrea atribu
aprobă anual bugetul de venituri și chelt
 Având în vedere: 
 - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020  nr. 5/06.01.2020;
 - adresele nr. 9732/23.12.2019, respectiv nr.499/23.01.2020 ale Oficiului de Cadastru 
Publicitate Imobiliară Neamț, precum și contractul
cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică ini
pentru sectoare cadastrale nr.5741/05.12.2019;
 - adresele nr. 1149/13.01.2020, 1151/14.0
3413/12.02.2020 emise de către Administra
 - adresa nr. 1127/28.01.2020 a Consiliului Jude
27/28.01.2020; 
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț înregistrat
finanțarea de bază a unităților de înv
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr.1422/13.02.2020 privind redistribuirea sumelor 
finale conform Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat;
 - adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat 
Mănăstirea Neamț, comuna Vânători
 - adresele nr. 257/258/29.01.2020 emise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, 
comuna Vânători-Neamț, județul Neamț;
 - contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
pentru proiectul „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice desf
Vânători-Neamț, județul Neamț ”; 
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
pentru proiectul „Dotări pentru Centrul Socio
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, re
pentru proiectul „Înființare Centru Social Multifuncțional Ținutul Zimbrilor ”.
 Pentru exercițiul bugetar 2020 ne
 
                                                               
 
 
        
Nr. 
Crt 

Denumire indicator

1 Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01)
2 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
(cod 04.02.04) 

JUDEŢUL NEAMŢ                   

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind 

proiectul bugetului local pentru anul 2020 
 
 

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

conformitate cu art.19 alin.1 lit. a) din Legea 273/2006 precum și în conformitate cu 
alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a, art.196, alin.(1), lit. a, în exercitatrea atribuțiunilor, Consiliului local 

și cheltuieli pentru anul în curs. 

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020  nr. 5/06.01.2020; 
adresele nr. 9732/23.12.2019, respectiv nr.499/23.01.2020 ale Oficiului de Cadastru 

ț, precum și contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de 
ă a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ

pentru sectoare cadastrale nr.5741/05.12.2019; 
adresele nr. 1149/13.01.2020, 1151/14.01.2020, 1407/16.01.2020, 2932/06.02.2020, 

3413/12.02.2020 emise de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț;
adresa nr. 1127/28.01.2020 a Consiliului Județean Neamț, respectiv anexele nr. 1 și 2 la HCJ nr. 

Școlar Județean Neamț înregistrată cu nr.292/23.01.2020 privind 
ților de învățămân preuniversitar de stat; 

Școlar Județean Neamț nr.1422/13.02.2020 privind redistribuirea sumelor 
Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
ării de bază de la bugetul de stat; 

adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat 
ători-Neamț, județul Neamț; 

adresele nr. 257/258/29.01.2020 emise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, 
ț, județul Neamț; 

țare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
ționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice desf

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
pentru proiectul „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neam

țare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, respectiv bugetul indicativ 
țare Centru Social Multifuncțional Ținutul Zimbrilor ”. 

țiul bugetar 2020 ne-au fost repartizați următorii indicatori de buget:

                                                                                                                                            

                         
Denumire indicator Realizări 

2019 
Prevederi

20
Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) 1.438 1.845
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale  

680 718

Neamț propun proiectul de 

n conformitate cu art.129, 
țiunilor, Consiliului local 

adresele nr. 9732/23.12.2019, respectiv nr.499/23.01.2020 ale Oficiului de Cadastru și 
țarea în cadrul Programului național de 

ți administrativ-teritoriale 

1.2020, 1407/16.01.2020, 2932/06.02.2020, 
țelor Publice Neamț; 

țean Neamț, respectiv anexele nr. 1 și 2 la HCJ nr. 

ă cu nr.292/23.01.2020 privind 

Școlar Județean Neamț nr.1422/13.02.2020 privind redistribuirea sumelor 
Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat 

adresele nr. 257/258/29.01.2020 emise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, 

țare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
ționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice desfășurate  în comuna 

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
Neamț, județul Neamț ”; 

spectiv bugetul indicativ 

ătorii indicatori de buget: 

                                                                               

                   - mii lei- 
Prevederi 

2020 
Diferența 

(+/-) 
1.845 +407 
718 +38 



 
3 

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

427 2.202 +1.775 

4 
 

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

5.408 4.628 -780 

 TOTAL GENERAL 7.953 9.393 +1.440 
 
 

Sume alocate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor total cod 11.02.02 

2.202 

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

501 

  Cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b)-
d) din Legea educaței naționale nr. 1/2011 
cu modificările și completările ulterioare* 

501 

Liceul Tehnologic Vânători 366 
Seminar Teologic 135 

Drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare** 

1.537 

Stimulente educaționale 18 

Drepturi copii CES*** 95 

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

51 

   *Repartizarea sumelor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011 s-a făcut 
conform actului administrativ emis de Inspectoratul Școlar Județean Neamț transmis cu adresa 
nr.292/14.01.2020 potrivit art.5 alin.(6) prevăzut în Legea bugetului de stat nr.5/2020. 

**Sumele repartizate reprezintă 50% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari 
transmis de către unitățile administrativ teritoriale. 

***Sumele repartizate sunt stabilite pentru perioada 1 ianuarie – 12 iunie a anului școlar 2019-
2020. 

 
 La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de prioritățile urgente existente în comună și de 

buna desfășurare a activității curente. 
 Structura bugetului la partea de venituri este următoarea: 

1. Venituri proprii în suma de 7.174,69 mii lei reprezintă un procent de 40%. 
2. Sume defalcate din TVA în sumă de 6.830 mii lei reprezintă un procent de  39%. 
3. Subvenții în sumă de 2.980,90 mii lei reprezintă un procent de 17 %. 
4. Sume primite de la Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 746,20 mii lei 

reprezintă un procent de 4%. 
 Distribuția pe capitole bugetare a cheltuielilor:  

- Autorități executive                                                21% 
- Învățământ preuniversitar de stat                   7% 
- Asigurări și asistență socială                                                22% 
- Locuințe , servicii și dezvoltare publică    8% 
- Drumuri și poduri     34% 
- Alte activități (cultură, recreere și religie, protecția 

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

                   

8 % 



             Anexez la prezentul raport de specialitate proiectul de buget pe anul 2020, respectiv 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 . 575  din 07.02.2020 
 

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, art.139, alin.(3), lit.a, art.196, alin.(1), lit. a,
aprobă anual bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.
 Având în vedere: 
 - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 20
 - adresele nr. 9732/23.12.2019
Publicitate Imobiliară Neamț, precum și contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de 
cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică ini
pentru sectoare cadastrale nr.5741/05.12.2019
 - adresele nr. 1149/13.01
3413/12.02.2020 emise de către Administra
 - adresa nr. 1127/28.01.2020 a Consiliului Jude
27/28.01.2020; 
 - adresa Inspectoratului Școlar Județean
finanțarea de bază a unităților de înv
 - adresa Inspectoratului Școlar Jude
finale conform Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard p
elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat;
 - adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat 
Mănăstirea Neamț, comuna Vânători
 - adresele nr. 257/258/29.01.2020 
comuna Vânători-Neamț, județul Neamț;
 - contractul de finanțare nr. C1920074X214012905777/14.06.2019
pentru proiectul „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru se
Vânători-Neamț, județul Neamț ”; 
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
pentru proiectul „Dotări pentru Centrul Socio
 - contractul de finanțare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, respectiv bugetul indicativ 
pentru proiectul „Înființare Centru Social Multifuncțional Ținutul Zimbrilor ”.
 Pentru exercițiul bugetar 2020
 
                                                                                                                              
     
Nr. 
Crt 

Denumire indicator

1 Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01)
2 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
(cod 04.02.04) 

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 20

 

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 20
n conformitate cu art.19 alin.1 lit. a) din Legea 273/2006 precum și în conformitate cu 

alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a, art.196, alin.(1), lit. a, în exercitatrea atribuțiunilor, Consiliului local 
și cheltuieli pentru anul în curs. 

prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020  nr. 5/06.01.2020; 
nr. 9732/23.12.2019, respectiv nr.499/23.01.2020 ale Oficiului de Cadastru 

ț, precum și contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de 
ă a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ

re cadastrale nr.5741/05.12.2019; 
1149/13.01.2020, 1151/14.01.2020, 1407/16.01.2020

emise de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț;
adresa nr. 1127/28.01.2020 a Consiliului Județean Neamț, respectiv anexele nr. 1 și 2 la HCJ nr. 

Școlar Județean Neamț înregistrată cu nr.
ților de învățămân preuniversitar de stat; 

Școlar Județean Neamț nr.1422/13.02.2020 privind redistribuirea sumelor 
finale conform Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard p

ării de bază de la bugetul de stat; 
adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat 

ători-Neamț, județul Neamț; 
adresele nr. 257/258/29.01.2020 emise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, 

ț, județul Neamț; 
nr. C1920074X214012905777/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 

ționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice desfă

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
pentru proiectul „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neam

țare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, respectiv bugetul indicativ 
țare Centru Social Multifuncțional Ținutul Zimbrilor ”. 

2020 ne-au fost repartizați următorii indicatori de buget:

                                                                                                                                               
                       - mii lei- 

Denumire indicator Realizări 
2019 

Prevederi
20

Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) 1.438 1.845
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale  

680 718

       APROB, 
      PRIMAR, 

Jr. Maria Petrariu 

proiectul bugetului local pentru anul 2020 

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

ț proiectul de buget pentru exercițiul bugetar 2020.  
n conformitate cu art.129, 
țiunilor, Consiliului local 

Oficiului de Cadastru și 
ț, precum și contractul pentru finanțarea în cadrul Programului național de 

ți administrativ-teritoriale 

1407/16.01.2020, 2932/06.02.2020, 
țelor Publice Neamț; 

ț, respectiv anexele nr. 1 și 2 la HCJ nr. 

înregistrată cu nr.292/23.01.2020 privind 

privind redistribuirea sumelor 
finale conform Hotărârii de Guvern nr.106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

adresa nr. 180/27.01.2020 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat 

mise de Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, 

, respectiv bugetul indicativ 
rviciile publice desfășurate  în comuna 

țare nr. C1920072S214012905943/14.06.2019, respectiv bugetul indicativ 
Neamț, județul Neamț ”; 

țare nr. C1920072S214012907158/22.01.2020, respectiv bugetul indicativ 

i de buget: 

                    

Prevederi 
2020 

Diferența 
(+/-) 

1.845 +407 
718 +38 



 
3 

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

427 2.202 +1.775 

4 
 

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

5.408 4.628 -780 

 TOTAL GENERAL 7.953 9.393 +1.440 
 
 

Sume alocate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor total cod 11.02.02 

2.202 

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

501 

  Cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b)-
d) din Legea educaței naționale nr. 1/2011 
cu modificările și completările ulterioare* 

501 

Liceul Tehnologic Vânători 366 
Seminar Teologic 135 

Drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare** 

1.537 

Stimulente educaționale 18 

Drepturi copii CES*** 95 

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

51 

   *Repartizarea sumelor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011 s-a făcut 
conform actului administrativ emis de Inspectoratul Școlar Județean Neamț transmis cu adresa 
nr.292/14.01.2020 potrivit art.5 alin.(6) prevăzut în Legea bugetului de stat nr.5/2020. 

**Sumele repartizate reprezintă 50% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari 
transmis de către unitățile administrativ teritoriale. 

***Sumele repartizate sunt stabilite pentru perioada 1 ianuarie – 12 iunie a anului școlar 2019-
2020. 

 
 La elaborarea proiectului de buget s-a ținut cont de prioritățile urgente existente în comună și de 

buna desfășurare a activității curente. 
 Structura bugetului la partea de venituri este următoarea: 

5. Venituri proprii în suma de 7.174,69 mii lei reprezintă un procent de 40%. 
6. Sume defalcate din TVA în sumă de 6.830 mii lei reprezintă un procent de  39%. 
7. Subvenții în sumă de 2.980,90 mii lei reprezintă un procent de 17 %. 
8. Sume primite de la Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 746,20 mii lei 

reprezintă un procent de 4%. 
 Distribuția pe capitole bugetare a cheltuielilor:  

- Autorități executive                                                21% 
- Învățământ preuniversitar de stat                   7% 
- Asigurări și asistență socială                                                22% 
- Locuințe , servicii și dezvoltare publică    8% 
- Drumuri și poduri     34% 
- Alte activități (cultură, recreere și religie, protecția 

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

                   

8 % 



             Anexez la prezentul raport de specialitate proiectul de buget pe anul 2020, respectiv 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 
 


