
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; 
          Având în vedere: 

-Expunerea de motive  nr. 6303/2016, înaintată de Primarului comunei Vînători Neamţ 
prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, pentru anul 
2016; 

-Raportul de specialitate nr. 6303/2016,  prin care Serviciul Financiar Contabil Impozite si 
Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vînători Neamţ, pentru anul 2016;       

Adresele: 
� nr. 43457/2016 a  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ;  
�  nr.44934/2016 a  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ; 
�  nr. 2417/12.12.2016 a Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean –Neamţ nr. 286/2016; 
Având în vedere prevederile  art.19, alin.(2) Legii 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 
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 Vînători Neamţ în calitate de ordonator principal de credite 
va urmari modul în care Serviciul  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.4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.64  
Din 13.12.2016                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Vasile BÎRLIBA                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   11 
   Pentru  :     9 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-    2                                                                                              
 


