
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTARÂRE 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 
 

 Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
- prevederile  Legii nr.7/16.02.2015 a bugetului de stat pe anul 2017; 
-prevederile art.1, alin.(2) lit.a), art.5, art.14, art.23, art.25, art.26 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- adresa A.J.F.P. Neamţ nr. 4853/24.02.2017; 
-adresa A.J.F.P. Neamţ nr. 6123/2017; 
-adresa nr.3311/28.02.2017 a Consiliului Judeţean Neamţ; 
- Expunerea de motive  a doamnei  Maria Petrariu, primarul comunei Vînători Neamţ şi 

raportul de specialitate al Serviciului  Financiar contabil-impozite si taxe, ambele înregistrate 
sub nr. 939 din 02.03.2017; 

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Local Vînatori Neamţ; 
In temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(1), lit.c) şi 

alin.(4), lit.b) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1  Se aprobă bugetul local al comunei Vînători Neamţ detaliat pe secţiunea de 

funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pe anul 2017, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

Art.2  Se aprobă bugetul de venituri proprii şi subvenţii detaliat pe secţiunea funcţionare 
si dezvoltare, pe anul 2017, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia. 

Art.3  Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2017, conform anexei nr.3 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia 

Art.4  Primarul comunei Vînatori Neamţ în calitate de ordonator principal de credite va 
urmari modul în care Serviciul Financiar contabil–impozite şi taxe va lua toate măsurile 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.5  Secretarul comunei Vînatori Neamţ va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Nr.28 
Din 30.03.2017 

Preşedinte de şedinţă: 
 Consilier, DASCĂLU GAVRIL Aurica            

                                                                                                           Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                              Secretar, 
                                                                                                                     Alina Iuliana FLO Ş 
  
   Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  14   
   Pentru   :      14           
   Împotriv ă:  
   Abtineri :   -                                                                                           


