
 PROIECT                                        R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI -NEAMŢ 
  

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local  

      
         Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

             - 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; 

            - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

 - Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Referatul de aprobare alPrimarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub   nr. 

1380 /02.04.2020, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Vânători Neamţ pentru anul 2020; 

- Raportul de specialitate nr. 1380/02.04.2020, prin care Serviciul Financiar 

Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Vânători Neamţ, pentru anul 2020;       

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Local Vânători Neamț; 

În temeiul art.129, alin.(4) lit. „a”, art.139 alin.(3) lit. „a”, și art. 196 alin. (1) lit. „a” 

din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vânători-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 Vânători-Neamţ în calitate de ordonator principal de 

credite va urmări modul în care Serviciul  Financiar Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 



aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ va lua măsurile necesare 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

 Art.4. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta 

hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
                                                                                          Avizat pt. legalitate, 

                                                                                             Secretar general al UAT                             
                                                       Alina-Iuliana FLOŞ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂ
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare 
             Nr. 1380  din  02.04.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre

 

   Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei V

respectiv și de ordonator principal de credite,

  În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din 

Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

273/29.06.2006 republicată privind finan

rectificarea bugetului local pe anul în curs.

 Având în vedere: 

             - prevederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

 - Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilo

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2020,  după cum urmează:         

                                                       

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 

1. 
Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 
 

2. 
Subventii de la bugetul de stat pentru 
decontarea cheltuielilor de carantina

3. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
susținerea proiectelor din PNDR 2014
2020 

 Sursa E 
1. Venituri din prestari servicii 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

 Alte servicii publice generale/ Fondul de 

                          
JUDEŢUL NEAMŢ                   

PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vânători-

principal de credite, 

În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din 

ă nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 

vind finanțele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba 

rectificarea bugetului local pe anul în curs. 

prevederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26  

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilo

ările ulterioare; 

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

                                                      

Cod 
indicator 

Buget 
2020 

Influen
(+/-) 
2020 

000102  
 

+3400

Finantarea Programului National de 
42.02.65 1.300 

 
+1.600

Subventii de la bugetul de stat pentru 
decontarea cheltuielilor de carantina 42.02.80 0 

+1.500

Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
ținerea proiectelor din PNDR 2014- 43.02.31 1.254,98 +300 

   
33.10.08 160,18 +70 

 
5002 

 
 

 
  

/ Fondul de 54.02.50 60 -60 

privind rectificarea bugetului local  

-Neamț, în dublă calitate, 

În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din 

privind Codul administrativ; art.19 alin (2) din Legea 

țile deliberative pot aproba 

  din Legea nr.273/2006 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

       - mii lei - 
Influențe 

 
 

Buget 
rectificat 

2020 

+3400  

+1.600 2.900 

+1.500 
1.500 

 1.594,98 

 
 230,18 

 
 

 0 



rezerva bugetara la dispozitia autoritatii 
locale 

50.04 

 
Protectie civila, protectie contra 
incendiilor ( protectie vicila nonmilitara) 

61.02.05 
20.30.30 

0 
+60 

+1.500 
1.560 

 
Cheltuieli Campus Scolar (intocmire 
relevee, expertiza tehnica, studii 
geotehnice, DALI) 

65.04.02. 
71.01.01 

0 +300 300 

 
Poduri din beton armat 84.02 

71.01.01 
1.363 +1.600 2.963 

 Sursa E     

 
Salubritate si gestiunea deseurilor/ 
Colectarea, tratarea si distrugerea 
deseurilor 

74.05.02 
20.01.04 

246 +70 316 

                                                                
 

                               

PRIMAR, 
jr. PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 1380  din  02.04.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre

  Subsemnata, Avadanei Roșu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar

Impozite și Taxe al Primăriei comunei V

coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b din Ordonan

administrativ; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicată privind finan

autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul în curs. 

     Având în vedere: 

             - prevederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

            - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

 - Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2020,  după cum urmează:         

                                                                             

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 

1. 
Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 
 

2. 
Subventii de la bugetul de stat pentru 
decontarea cheltuielilor de carantina

3. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
susținerea proiectelor din PNDR 2014
2020 

 Sursa E 
1. Venituri din prestari servicii 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

 
Alte servicii publice generale/ Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia autoritatii 

 
JUDEŢUL NEAMŢ                                                               

PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ                                        
NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174         Jr. Maria 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetu

 
șu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar

ăriei comunei Vânători Neamţ, în temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” 

lit.b din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicată privind finan

țile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul în curs.                                                                                                                              

prevederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26  

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

ările ulterioare; 

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

                                                                                 

Cod 
indicator 

Buget 
2020 

Influen
(+/-) 
2020 

000102  
 

+3400

Finantarea Programului National de 
42.02.65 1.300 

 
+1.600

pentru 
decontarea cheltuielilor de carantina 42.02.80 0 

+1.500

Sume alocate din bugetul AFIR pentru 
ținerea proiectelor din PNDR 2014- 43.02.31 1.254,98 +300 

   
33.10.08 160,18 +70 

 
5002 

 
 

 
+3400

  
Alte servicii publice generale/ Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia autoritatii 

54.02.50 
50.04 

60 -60 

                                             APROB, 
                                        PRIMAR 

Jr. Maria PETRARIU 

privind rectificarea bugetului local  

șu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, 

n temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a” 

ă nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul 

; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicată privind finanțele publice locale, 

                                                                                                                             

  din Legea nr.273/2006 

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

       - mii lei - 
Influențe 

 
 

Buget 
rectificat 

2020 

+3400  

+1.600 2.900 

+1.500 
1.500 

 1.594,98 

 
 230,18 

+3400 
 
 

 0 



locale 

 
Protectie civila, protectie contra 
incendiilor ( protectie vicila nonmilitara) 

61.02.05 
20.30.30 

0 
+60 

+1.500 
1.560 

 
Cheltuieli Campus Scolar (intocmire 
relevee, expertiza tehnica, studii 
geotehnice, DALI) 

65.04.02. 
71.01.01 

0 +300 300 

 
Poduri din beton armat 84.02 

71.01.01 
1.363 +1.600 2.963 

 Sursa E     

 
Salubritate si gestiunea deseurilor/ 
Colectarea, tratarea si distrugerea 
deseurilor 

74.05.02 
20.01.04 

246 +70 316 

                                                                
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 

 


