
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, art.50 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 3156/25.08.2020, respectiv 17978/26.08.2020, înregistrată în unitatea noastră cu 

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative și stabilirea unor măsuri bugetare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

135/2020; 

 - Ordonanța de urgență nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 751 din 18 august 2020; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/11.09.2020; 

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

cu SARS-CoV-2 (COVID-19), pentru protecția elevilor și a personalului angajat; 

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț 

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

suplimentarea bugetului pentru anul 2020, la cheltuieli materiale; 

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț 

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

pentru elevii cu CES, din structurile Lunca și Nemțișor care au revenit la Liceul Tehnologic „Arh. Chiriac 

Nicolau”, Vânători-Neamț; 

 - adresa Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vânători-Neamț, nr. 

2374/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3440/15.09.2020 prin care se solicită rectificarea 

bugetului; 

 - referatul de aprobare  nr. 3133 /10.09.2020, înaintată de Primarul comunei Vânători Neamţ prin 

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 2020; 



- raportul de specialitate nr. 3133/10.09.2020, 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, 

 

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                               
                                                     Alina-Iuliana FLOŞ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂ
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 3133  din  24.08.2020 
 

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului local

   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, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            - adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrat

unitatea noastră cu nr. 3156/25.08.2020, respectiv 17978/26.08.2020,

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative și stabilirea unor măsuri bugetare potrivit prevederilor Ordonan

135/2020; 

 - Ordonanța de urgență nr. 135 din 14 august 2020

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

Oficial nr. 751 din 18 august 2020; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prev

administrativ-teritoriale, publicat în Monitoru

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

cu SARS-CoV-2 (COVID-19), pentru protec

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

suplimentarea bugetului pentru anul 2020, la cheltuieli materiale;

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

pentru elevii cu CES, din structurile Lunca 

Nicolau”, Vânători-Neamț; 

                                 
JUDEŢUL NEAMŢ                   

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

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului local

 
Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vânători-

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 

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

273/29.06.2006 republicată privind 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, art.50

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

ției Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrat

5.08.2020, respectiv 17978/26.08.2020, înregistrată în unitatea noastră cu 

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

ăsuri bugetare potrivit prevederilor Ordonanței de urgen

nr. 135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

 

Hotărârea Guvernului nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

ția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unită

teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/11.09.2020;

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

19), pentru protecția elevilor și a personalului angajat;

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

imentarea bugetului pentru anul 2020, la cheltuieli materiale; 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

evii cu CES, din structurile Lunca și Nemțișor care au revenit la Liceul Tehnologic „Arh. Chiriac 

La proiectul de hotarâre 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 

, art.50 din Legea nr.273/2006 

ției Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrată în 

înregistrată în unitatea noastră cu 

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

e urgență a Guvernului nr. 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul 

Hotărârea Guvernului nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

ăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități 

l Oficial al României, Partea I, nr. 838/11.09.2020; 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

ția elevilor și a personalului angajat; 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț 

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț 

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

și Nemțișor care au revenit la Liceul Tehnologic „Arh. Chiriac 



 - adresa Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vânători-Neamț, nr. 

2374/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3440/15.09.2020 prin care se solicită rectificarea 

bugetului; 

 - expunerea de motive  nr. 3133 /24.08.2020, înaintată de Primarul comunei Vânători Neamţ prin 

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3133/24.08.2020, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite si Taxe 

susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 2020;         

    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2020,  după cum urmează:         

                                                                                     - 
 
 

- mii lei - 

Nr. 
Crt Denumirea indicatorilor Cod 

indicator Buget 2020 

Influențe 
T3 (+/-) 
2020 

Influențe 
T4 (+/-) 
2020 

Buget rectificat 
2020 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local – 
Sursa A 

000102 21.723,80 
 
+281 

 
-271,50 21.733,30 

1. 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor – total cod 
11.02.02 din care, pentru : 

11.02.02 2.202 

  
 
 
-240,50 1961,50 

 

Drepturile asistenților 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau 
indemnizațiile lunare 

  

1.537 

  
-249 1.288 

Plata stimulentelor 
educaționale acordate copiilor 
din familii defavorizate în 
scopul stimulării participării în 
învățământul preșcolare  

18 

  
 
-9,5 8,5 

Drepturile copiilor cu cerințe 
educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă 

95 
  

+18 113 

2. Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 1.236  

+250 
 
0 1.486 

3. Impozite și taxe pe proprietate 07.02 774  
+31 

 
-31 774 

4. Donații și sponsorizări –
Seminarul Teologic – Sursa E 37.10.01 10  

1 
 
0 11 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local – 
Sursa A 
 

 
5002 

 
21.723,80 
 

 
 
+281 

 
-271,50 
 

21.733,30 

1. Învățământ – Drepturi copii 
CES 

65.02 
57 95  +18 113 



 
Învățământ – Bunuri și servicii  
Liceu (25)  + Seminar (25) 65.02 

20 541 
 
+50 
+31 

 
0 
-31 

551 

2. 
Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului – Stimulente 
educaționale 

65.50 
57 18 

 
-9,5 8,5 

3. 

Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului – Investiții 
„Infrastructură informatică 
pentru Seminarul Teologic 
Ortodox Veniamin Costachi, 
Mănăstirea Neamț” 

65.50 
71.01.30 0 

 
 
 
+20 0 20 

4. 

Asistență socială în caz de 
invaliditate - Drepturile 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare 

68.05.02 
 2.525 

0 

-249 2.276 

Cheltuieli de personal 10 1.125 0 -139 986 
Indemnizații de handicap 57 1.400 0 -110 1.290 

5. 

Alte servicii în domeniul 
locuinței, serviciilor și 
dezvoltării comunale – Bunuri 
și servicii 

70.50. 
20 83 

 
-20 0 63 

6. 

Drumuri și poduri – Investiții 
„Reabilitare îmbrăcăminte 
drumuri modernizate prin 
Programul SAPARD din 
Comuna Vânători-Neamț, 
județul Neamț și Modernizare 
rețea de drumuri de interes 
local în satele Lunca și 
Nemțișor, comuna Vânători-
Neamț, județul Neamț” 

84.02. 
71 3.913,18 

 
 
 
 
 
+200 0 4.113,18 

7. 

Învățământ - Seminar 
Bunuri și servicii – Hrană 
pentru animale 

65.10 
20 719,526 

 
+1 0 720,526 

 
                               

PRIMAR, 
jr. PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 3133  din  24.08.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local

  Subsemnata, Avadanei Roșu Elena, inspector 

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 recti

     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

            - adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrat

unitatea noastră cu nr. 3156/25.08.2020, respectiv 17978/26.08.2020,

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative și stabilirea unor măsuri bugetare potrivit prevederilor Ordonan

135/2020; 

 - Ordonanța de urgență nr. 135 din 14 august 2020

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

Oficial nr. 751 din 18 august 2020; 

 - Hotărârea Guvernului nr. 758/10.09.2020 pri

bugetară la dispoziția Guvernului, prev

administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/11.09.2020;

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

cu SARS-CoV-2 (COVID-19), pentru protec

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

suplimentarea bugetului pentru anul 2020, la cheltuieli materiale;

 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

pentru elevii cu CES, din structurile Lunca 

Nicolau”, Vânători-Neamț; 

 

  
JUDEŢUL NEAMŢ                                                               

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

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

ctul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
 

șu Elena, inspector superior în cadrul Serviciului Financiar

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

coroborat cu art. 196 alin. (1) 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, art.50

cale, cu modificările şi completările ulterioare; 

ției Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrat

unitatea noastră cu nr. 3156/25.08.2020, respectiv 17978/26.08.2020, înregistrată în unitatea n

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

ăsuri bugetare potrivit prevederilor Ordonanței de urgenț

135 din 14 august 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

 

Hotărârea Guvernului nr. 758/10.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

ția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unită

teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/11.09.2020;

minarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

19), pentru protecția elevilor și a personalului angajat;

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

suplimentarea bugetului pentru anul 2020, la cheltuieli materiale; 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

pentru elevii cu CES, din structurile Lunca și Nemțișor care au revenit la Liceul Tehnologic „Arh. Chiriac 

                                             APROB, 
                                        PRIMAR 

Jr. Maria Petrariu 

ctul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

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, 

                                                                                                                             

, art.50 din Legea nr.273/2006 

ției Județene a Finanțelor Publice Neamț nr. 17776/24.08.2020 înregistrată în 

înregistrată în unitatea noastră cu 

nr. 3195/27.08.2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

ței de urgență a Guvernului nr. 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul 

vind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

ăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități 

teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/11.09.2020; 

minarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 3320/07.09.2020, prin care ni se solicită materiale necesare în contextul pandemiei 

ui angajat; 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț 

nr.2239/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3437/15.09.2020 prin care se solicită 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț 

nr.2235/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3438/15.09.2020 cu privire la reglarea sumelor 

Liceul Tehnologic „Arh. Chiriac 



 - adresa Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vânători-Neamț, nr. 

2374/11.09.2020, înregistrată în unitatea noastră cu nr. 3440/15.09.2020 prin care se solicită rectificarea 

bugetului; 

 - referatul de aprobare  nr. 3133 /24.08.2020, înaintat de Primarul comunei Vânători Neamţ prin 

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 3133/24.08.2020, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite si Taxe 

susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 2020;    

                Propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2020,  după cum urmează:        

                                                                                        - mii lei - 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 
indicator 

Buget 2020 

Influențe 
T3 (+/-) 
2020 

Influențe 
T4 (+/-) 
2020 

Buget rectificat 
2020 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local – 
Sursa A 

000102 21.723,80 
 
+281 

 
-271,50 21.733,30 

1. 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor 
– total cod 11.02.02 din care, 
pentru : 

11.02.02 2.202 

  
 
 
-240,50 

1961,50 

 

Drepturile asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare 

  

1.537 

  
-249 

1.288 

Plata stimulentelor educaționale 
acordate copiilor din familii 
defavorizate în scopul stimulării 
participării în învățământul 
preșcolare  

18 

  
 
-9,5 8,5 

Drepturile copiilor cu cerințe 
educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă 

95 
  

+18 113 

2. 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

11.02.06 1.236 
 
+250 

 
0 

1.486 

3. 
Impozite și taxe pe proprietate 

07.02 774 
 
+31 

 
-31 

774 

4. 
Donații și sponsorizări –Seminarul 
Teologic – Sursa E 

37.10.01 10 
 
1 

 
0 

11 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local – 
Sursa A 
 

 
5002 

 
21.723,80 
 

 
 
+281 

 
-271,50 
 

21.733,30 

1. 
Învățământ – Drepturi copii CES 65.02 

57 
95 

 
+18 113 

 
Învățământ – Bunuri și servicii  
Liceu (25)  + Seminar (25) 65.02 

20 
541 

 
+50 
+31 

 
0 
-31 

551 

2. 
Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului – Stimulente 
educaționale 

65.50 
57 

18 
 

-9,5 8,5 



3. 

Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului – Investiții 
„Infrastructură informatică 
pentru Seminarul Teologic 
Ortodox Veniamin Costachi, 
Mănăstirea Neamț” 

65.50 
71.01.30 

0 

 
 
 
+20 0 20 

4. 

Asistență socială în caz de 
invaliditate - Drepturile 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare 

68.05.02 
 

2.525 

0 

-249 2.276 

Cheltuieli de personal 10 1.125 0 -139 986 
Indemnizații de handicap 57 1.400 0 -110 1.290 

5. 

Alte servicii în domeniul 
locuinței, serviciilor și dezvoltării 
comunale – Bunuri și servicii 

70.50. 
20 

83 

 
 
-20 0 63 

6. 

Drumuri și poduri – Investiții 
„Reabilitare îmbrăcăminte 
drumuri modernizate prin 
Programul SAPARD din Comuna 
Vânători-Neamț, județul Neamț și 
Modernizare rețea de drumuri de 
interes local în satele Lunca și 
Nemțișor, comuna Vânători-
Neamț, județul Neamț” 

84.02. 
71 

3.913,18 

 
 
 
 
 
+200 

0 4.113,18 

7. 

Învățământ - Seminar 
Bunuri și servicii – Hrană pentru 
animale 

65.10 
20 

719,526 

 
+1 

0 720,526 

                                                                                                              -    mii lei- 
Nr. 
crt. 

Obiecte de investiție Liceu Arh. Chiriac Nicolau Capitol 
bugetar 

Buget 
2020 

Influențe 
T3 (+/-) 
2020 

Buget 
rectificat 2020 

1. Achiziție generator electric și chit hidrofor pentru 
Liceul Arhimandrit Chiriac Nicolau, Vânători 
Neamț 

65.02. 
71 

15 -10 5 

2. Lucrări de instalare și montaj sisteme de 
supraveghere video 

65.02. 
71 

25 +8 33 

3. Lucrări pentru construcția gardului, lucrări de 
structuri metalice și lucrări de structură de bază din 
beton la Liceul Arhimadrit Chiriac Nicolau, 
Vânători Neamț 

65.02. 
71 

25 +2 27 
 

 
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 
inspector superior, 

Elena Avadanei-Roșu 
 

 


