
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI  NEAM Ţ 

H O T Ă R Â R E 
 

privind rectificarea bugetului local  
         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

Văzând Expunerea de motive nr. 2766 din 14.04.2015, înaintată de 
Primarului comunei Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării 
bugetului local al comunei Vînători Neamţ, pentru anul 2015; 

Examinând raportul de specialitate nr.2766  din 14.04.2015,  prin care Biroul 
Financiar Contabil Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al 
comunei Vinatori Neamt, pentru anul 2015;       

 Având în vedere art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.a) şi art. 45, alin.(2), lit.a) şi 
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                               
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 .  Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
potrivit anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia; 
 Art.2 . Primarul comunei Vînători Neamţ în calitate de ordonator 
principal de credite va urmari modul în care Biroul Financiar contabil-impozite şi 
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va 
lua masurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari; 
 Art.3 .  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
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