
 
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; 

            - prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

636/20.07.2020, cu privire la alocarea unor sume din fondul de intervenție  la dispoziția Guvernului 

pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Neamț afectate de calamitățile naturale; 

            - adresa Instituției Prefectului-Județul Neamț nr.11.174/22.07.2020, înregistrată în unitatea noastră 

cu nr.2728/22.07.2020; 

            - adrese Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” nr. 1855/15.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2647/15.07.2020 

             - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2714/21.07.2020; 

 - referatul de aprobare  nr. 2648 /15.07.2020 al  Primarului comunei Vânători Neamţ prin care 

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

- raportul de specialitate nr. 2648/15.07.2020, 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 U.A.T                              
                                                     Alina-Iuliana FLOŞ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂ
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare 
             Nr. 2648  din  15.07.2020 
 

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind

   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

            - prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

636/20.07.2020, cu privire la alocarea unor sume din fondul de inter

pentru unitățile administrativ-teritoriale din jude

            - adresa Instituției Prefectului

cu nr.2728/22.07.2020; 

            - adrese Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” nr. 1855/15.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2647/15.07.2020

             - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregi

unitatea noastră cu nr. 2714/21.07.2020;

 - expunerea de motive  nr. 2648

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei V

- raportul de specialitate nr. 

Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei V

    Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2020,  după cum urmează:         

                                                       

Nr. Crt Denumirea indicatorilor

  

 
                                   

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local 

 
 

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vânători-

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 Legea 

licată 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; 

prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

636/20.07.2020, cu privire la alocarea unor sume din fondul de intervenție  la dispoziția Guvernului 

teritoriale din județul Neamț afectate de calamitățile naturale;

ției Prefectului-Județul Neamț nr.11.174/22.07.2020, înregistrată în unitatea noastră 

adrese Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” nr. 1855/15.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2647/15.07.2020 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregi

unitatea noastră cu nr. 2714/21.07.2020; 

2648 /15.07.2020, înaintată de Primarul comunei V

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 20

aportul de specialitate nr. 2648/15.07.2020, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite si 

Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 20

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

                                                      

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2020 

Influen
T3 (+/-

2020 

000102 21.165,80  

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 

prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

ție  la dispoziția Guvernului 

țile naturale; 

nr.11.174/22.07.2020, înregistrată în unitatea noastră 

adrese Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” nr. 1855/15.07.2020, înregistrată în 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregistrată în 

, înaintată de Primarul comunei Vânători Neamţ prin 

nători Neamţ, pentru anul 2020; 

, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite si 

nători Neamţ, pentru anul 2020;       

e privind rectificarea bugetului local pe anul 

       - mii lei - 
Influențe 

-) 
 

Buget rectificat 
2020 

21.223,80 



I 
 

Total Venituri – Buget local +58 

1. 
Subvenții primite din fondul de 
intervenție 
 

42.02.28 0 
 

+58 58 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

 
5002 

 
21.165,80 

 

 
+58 

 
21.223,80 

1. 
Drumuri și poduri/ Bunuri și 
servicii 

84.02 
20 

336 +58 394 

Învățământ 65.02 1.580,93 0 1.580,93 

3.  
Liceu 

Învățământ secundar inferior/ 
Investiții 
„Achiziție generator electric și chit 
hidrofor pentru Liceul Arhimandrit 
Chiriac Nicolau, Vânători-Neamț” 

65.04.01 
71.01.30 

 
40 -25 15 

Învățământ secundar inferior/ 
Investiții 
„Lucrări de instalare și montaj 
sisteme de supraveghere video” 

65.04.01 
71.01.03 

0 +25 25 

                                                                
 

                               

PRIMAR, 
jr. PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
             Nr. 2648  din  15.07.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE

  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 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

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

            - prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

636/20.07.2020, cu privire la alocarea unor sume din fondul de interven

pentru unitățile administrativ-teritoriale din jude

            - adresa Instituției Prefectului

cu nr.2728/22.07.2020; 

            - adrese Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” nr. 

unitatea noastră cu nr. 2647/15.07.2020

             - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2714/21.07.2020;

 - expunerea de motive  nr. 2648

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei V

- raportul de specialitate nr. 

Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei V

                Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2020,  după cum urmează:        

                                                                     

Nr. Crt Denumirea indicatorilor

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 

1. 
Subvenții primite din fondul de 
intervenție 

 
  

JUDEŢUL NEAMŢ                                                               
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ                                        

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174         Jr. Maria Petrariu

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

șu Elena, inspector superior în cadrul Serviciului Financiar

ăriei comunei Vânători Neamţ, 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 

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

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

revederile  art.1, alin.(2), lit.a), art.5, art.14, art. 23, art.25, art.26, art.50 din Legea 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

636/20.07.2020, cu privire la alocarea unor sume din fondul de intervenție  la dispoziția Guvernului 

teritoriale din județul Neamț afectate de calamitățile naturale;

ției Prefectului-Județul Neamț nr.11.174/22.07.2020, înregistrată în unitatea noastră 

adrese Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” nr. 1855/15.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2647/15.07.2020 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregistrată în 

unitatea noastră cu nr. 2714/21.07.2020; 

2648 /15.07.2020, înaintată de Primarul comunei V

care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 20

aportul de specialitate nr. 2648/15.07.2020, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite 

Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători Neamţ, pentru anul 20

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

                                                                            

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2020 

Influen
T3 (+/-

2020 

 000102 21.165,80 
 

+58 

ții primite din fondul de 
42.02.28 0 

 
+58 

                                             APROB, 
                                        PRIMAR 

Jr. Maria Petrariu 

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 privind 

prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 554/16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 

ție  la dispoziția Guvernului 

țile naturale; 

nr.11.174/22.07.2020, înregistrată în unitatea noastră 

1855/15.07.2020, înregistrată în 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” nr. 1786/17.07.2020, înregistrată în 

, înaintată de Primarul comunei Vânători Neamţ prin 

nători Neamţ, pentru anul 2020; 

, prin care Serviciul Financiar Contabil, Impozite si 

nători Neamţ, pentru anul 2020;       

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

      - mii lei - 
Influențe 

-) 
 

Buget 
rectificat 

2020 

 21.223,80 

 
58 



 

 
 II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

 
5002 

 
21.165,80 

 

 
+58 

 
21.223,80 

1. 
Drumuri și poduri/ Bunuri și 
servicii 

84.02 
20 

336 +58 394 

Învățământ 65.02 1.580,93 0 1.580,93 

3.  
Liceu 

Învățământ secundar inferior/ 
Investiții 
„Achiziție generator electric și chit 
hidrofor pentru Liceul Arhimandrit 
Chiriac Nicolau, Vânători-Neamț” 

65.04.01 
71.01.30 

 
40 -25 15 

Învățământ secundar inferior/ 
Investiții 
„Lucrări de instalare și montaj 
sisteme de supraveghere video” 

65.04.01 
71.01.03 

0 +25 25 

                                                                
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

Inspector superior , 

Elena Avadanei-Roșu 

 
 

 


