
                                      
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 acoperirea definitiv ă din excedentul bugetului local a deficitului 
secţiunilor de funcţionare/dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  

aferent anului 2016 
 

         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere: 

-prevederile art. 39 din Legea  nr.82/1991 a contabilitaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile OMFP nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2016; 

- prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Văzând Expunerea de motive nr. 34 din 04.01.2017 înaintată de Primarului comunei 

Vînători Neamţ,  prin care propune aprobarea înregistrarii cu deficit a secţiunii de dezvoltare 

sursa A, a secţiunii de dezvoltare sursa D şi a secţiunii de funcţionare sursa E  – rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2016; 

Examinând raportul de specialitate nr.35 din 04.01.2017, prin care Serviciul Financiar 

Contabil, Impozite şi Taxe susţine aprobarea înregistrării cu deficit a sectiunii de dezvoltare 

sursa A, a secţiunii de dezvoltare sursa D şi a secţiunii de funcţionare sursa E  – rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar aferent  anului 2016; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(4) lit.a)  şi art. 45, alin.(2), lit.a) 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 .   Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului  secţiunii 

de dezvoltare sursa A, cu suma de 743.769,06 lei , rezultată la încheierea exerciţiului bugetar 

aferent anului 2016. 

 Art.2 .  Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 

de dezvoltare sursa D, cu suma de 78.716,89 lei, rezultată la încheierea exerciţiului bugetar 

aferent anului 2016. 

 Art.3 .  Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 

de functionare sursa  E, cu suma de 13.062,96 lei,  rezultată la încheierea exerciţiului 

bugetar aferent anului 2016. 

 Art.4 .  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.5 .  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

Nr.1 

Din 09.01.2017 
Presedinte de şedintă: 

  Consilier,  Vasile BÎRLIBA 
                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 12                                        
   Prezenti :   7 
   Pentru  :    7  
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   
 


