
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, art.50 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - adresele Consiliului Județean Neamț înregistrate în unitatea noastră cu nr. 2870/31.07.2020, 

respectiv 2880/03.08.2020, cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2020, aprobate prin HCJ nr. 151/31.07.2020; 

 - referatul de aprobare  nr. 3008 /11.08.2020, înaintat de Primarul comunei Vânători Neamţ prin 

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3009/11.08.2020, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite si 

Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 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 și 

completările ulterioare, 

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  general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 
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Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Elena ANDRUȘCĂ                                                         

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                     Secretarul general al UAT, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
  



 


