
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.4200 /22.09.2017, înaintată de Primarului comunei Vînători 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2017; 

-Raportul de specialitate nr. 4200/22.09.2017,  prin care Serviciul Financiar Contabil 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vînători Neamţ, pentru 
anul 2017;       

- Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și 
modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017 aferent proiectului  „Extinderea 
rețelei publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț” 

- Prevederile 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.66 
Din 29.09.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   14 
   Pentru  :     14 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 



PROIECT                                           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; 

-Expunerea de motive  nr.4200 /22.09.2017, înaintată de Primarului comunei Vînători 
Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vînători Neamţ, 
pentru anul 2017; 

-Raportul de specialitate nr. 4200/22.09.2017,  prin care Serviciul Financiar Contabil 
Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Vînători Neamţ, pentru 
anul 2017;       

- Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și 
modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017 aferent proiectului  „Extinderea 
rețelei publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț” 

- 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. 

 
 

Iniţiator 
Primarul comunei Vînători Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
                                                                      Avizat pt. legalitate, 

                                                                    Secretar                               
                               Alina-Iuliana FLOŞ                                      

 
 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .
            Nr. 4200 din 22.09.2017 
              

EXPUNERE DE MOTIVE

  Subsemnata MARIA PETRARIU-
principal de credite, având în vedere prevederile legale ale : 

-art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administra
-art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind finantele publice locale, autoritatile

aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs
 

- In conformitate cu  Contractului de Finan
modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017
apă și apă uzată în localitățile Lunca 
Consiliului Local Vinatori Neamt rectificarea bugetului local pe anul 20
prevazuta in adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza 

Nr. 
Crt Denumirea indicatorilor

 LISTA DE INVESTITII 

 

Seminar Teologic - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica proiect 
"Reabilitare termica si cresterea 
eficientei energetice a Seminarului 
Teologic Ortodox Veniamin Costachi" 
Corpurile A,B,C,D, E, sat Manastirea 
Neamt, comuna Vinatori Neamt

Proiect tehnic Modernizare retea 
drumuri comunale 
Seminar Teologic - lucrari autorizari 
ISU 

Gradinita SAM ( proiect expertiza 
realizare masuri PSI + dotare adapost 
Adapost Lupta Antiaerian pentru 
autorizare ISU + lucrari )  
Comision garantare proiect 
„Extinderea rețelei publice de ap
apă uzată în localitățile Lunca 
Nemțițor din comuna Vînători
Neamț, județul Neamț”  
SF PODURI PNDL 

 
 

UL NEAMŢ                   
ĂTORI-NEAMŢ 
 , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

- reprezentantul legal al comunei, in dubla calitate, 
având în vedere prevederile legale ale :  

art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică locală republicat
art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind finantele publice locale, autoritatile

aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs, 

Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 
ional nr. 1 din data de 18.05.2017 aferent proiectului  „Extinderea re

ile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, jude
rectificarea bugetului local pe anul 2017 in conformitate cu destinatia 

prevazuta in adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza 
                                                                                        

Denumirea indicatorilor  
Cod 

indicator  
Buget 
2017 

Influiente
(+/-) 

 

  0 
cheltuieli pentru 

asistenta tehnica proiect 
"Reabilitare termica si cresterea 
eficientei energetice a Seminarului 
Teologic Ortodox Veniamin Costachi" 
Corpurile A,B,C,D, E, sat Manastirea 
Neamt, comuna Vinatori Neamt 

65.02 105 -105 

Proiect tehnic Modernizare retea 84.02 30 -15 

lucrari autorizari 
65.02 395 -15 

Gradinita SAM ( proiect expertiza 
realizare masuri PSI + dotare adapost 
Adapost Lupta Antiaerian pentru 65.02 31.5 +62.5 

elei publice de apă ți 
ile Lunca ți 

ători-
70.05.01 0 51.5 

84.02 0 +21 
Initiator, 

Primar, Petrariu Maria 
 

reprezentantul legal al comunei, in dubla calitate,    respectiv si de ordonator 

 republicată ;  
art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind finantele publice locale, autoritatile deliberative pot 

 14.03.2017, completat și 
„Extinderea rețelei publice de 

, județul Neamț” propun 
17 in conformitate cu destinatia 

prevazuta in adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza :                                                                                                       
                                                                  - mii lei - 

Influiente Buget 
rectificat 

2017 

 

0 

15 

380 

94 

51.05 

21 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str .
             Nr. 4.200  din 22 .09.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE

  Subsemnata Avadanei Rosu Elena, având func
Vînători Neamţ având în vedere prevederile legale ale : 

-art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 
alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind finant
aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs
- In conformitate cu  Contractului de Finan

modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017
apă și apă uzată în localitățile Lunca 
Consiliului Local Vinatori Neamt rectificarea bugetului local pe anul 2017 in conformitate cu destinatia 
prevazuta in adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza 

Nr. 
Crt Denumirea indicatorilor

 LISTA DE INVESTITII 

 

Seminar Teologic - cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica proiect 
"Reabilitare termica si cresterea 
eficientei energetice a Seminarului 
Teologic Ortodox Veniamin Costachi" 
Corpurile A,B,C,D, E, sat Manastirea 
Neamt, comuna Vinatori Neamt

Proiect tehnic Modernizare retea 
drumuri comunale 
Seminar Teologic - lucrari autorizari 
ISU 

Gradinita SAM ( proiect expertiza 
realizare masuri PSI + dotare adapost 
Adapost Lupta Antiaerian pentru 
autorizare ISU + lucrari )  
Comision garantare proiect 
„Extinderea rețelei publice de ap
apă uzată în localitățile Lunca 
Nemțițor din comuna Vînători
Neamț, județul Neamț”  
SF PODURI PNDL 

                                
                                                           

UL NEAMŢ                   
ĂTORI-NEAMŢ 
 , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Subsemnata Avadanei Rosu Elena, având funcţia de inspector principal în cadrul Prim
 având în vedere prevederile legale ale :  

art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică local
alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind finantele publice locale, autoritatile deliberative pot 
aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs  

Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 
ional nr. 1 din data de 18.05.2017 aferent proiectului  „Extinderea re

ile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, jude
rectificarea bugetului local pe anul 2017 in conformitate cu destinatia 

prevazuta in adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza 
                                                                                        

Denumirea indicatorilor  
Cod 

indicator  
Buget 
2017 

Influiente
(+/-) 

 

  0 
cheltuieli pentru 

proiectare si asistenta tehnica proiect 
"Reabilitare termica si cresterea 
eficientei energetice a Seminarului 
Teologic Ortodox Veniamin Costachi" 

A,B,C,D, E, sat Manastirea 
Neamt, comuna Vinatori Neamt 

65.02 105 -105 

Proiect tehnic Modernizare retea 84.02 30 -15 

lucrari autorizari 
65.02 395 -15 

Gradinita SAM ( proiect expertiza 
realizare masuri PSI + dotare adapost 
Adapost Lupta Antiaerian pentru 65.02 31.5 +62.5 

elei publice de apă ți 
ile Lunca ți 

ători-
70.05.01 0 51.5 

84.02 0 +21 

INSPECTOR , 
AVADANEI ROSU ELENA  

 
 
 

ia de inspector principal în cadrul Primăriei comunei 

ă locală republicată ; -art.19 
, autoritatile deliberative pot 

 14.03.2017, completat și 
„Extinderea rețelei publice de 

, județul Neamț” propun 
rectificarea bugetului local pe anul 2017 in conformitate cu destinatia 

prevazuta in adresa de mai sus mentionata si rectificarea listei de investitii dupa cum urmeaza :                                                                                                       
                                                                                        - mii lei - 

Influiente Buget 
rectificat 

2017 

 

0 

15 

380 

94 

51.05 

21 



        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


