
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 
Legeanr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            - Horărârea Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 
            - adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț nr.18.782/08.12.2020, cu privire la 
alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru plata 
drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor 
lunare ale persoanelor cu handicap grav; 
            - adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 25709/10.12.2020, referitoare la 
alocarea unei sume în trimestrul IV anul curent, pentru plata drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu 
handicap grav; 
 - prevederile art.6 alin.(11) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, 
respectiv: “Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de 
stat, la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă unităţilor 
administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor 
prezentului articol, şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală”. 
 - adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea-Neamț nr. 
3039/2020, prin care se solicită rectificarea bugetului pentru anul 2020; 
 - referatul de aprobare  nr. 4869 /08.12.2020 al Primarul comunei Vânători-Neamţ 
prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei Vânători-Neamţ, 
pentruanul 2020; 

- raportul de specialitate nr. 4869/08.12.2020 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 al comunei 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 V
             617500  VÂNĂTORI-
             Nr. 4869 din 08.12.2020
 

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

 Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei

respective 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 Ordonan

urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind

-art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicată

deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul

 Având în vedere: 

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

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

             - Horărârea Guvernului nr. 1044/2020 privind

la dispoziția Guvernului pentru plata drepturilor asisten

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav

            - adresa Instituției Prefectului 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozi

personali ai persoanelor cu handicap grav 

            - adresa Ministerului Finanțelor Publice

trimestrul IV anul curent, pentru plata drepturilor asisten

a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

 - prevederile art.6 alin.(11) din Legea

“Sumele din impozitul pe venit încasate

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă

prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit

rectificare bugetară locală”. 

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

prin care se solicită rectificarea bugetului pentru anul 2020;

  

Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2020,  după cum urmează: 

    

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
20 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

 
Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vânători-

i de ordonator principal de credite, 

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

privind Codul administrativ;  

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

bugetului local pe anul în curs. 

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

.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

ui pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a 

țiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

Prefectului – Județului Neamț nr.18.782/08.12.2020 cu privire la alocarea unor

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

țelor Publice nr. 25709/10.12.2020 referitoare la alocarea unei sume în 

trimestrul IV anul curent, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și 

țiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

1) din Legea bugetului de stat pe anul 2020

încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul

teritoriale, se alocă unităţilor administrativ

prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

bugetului pentru anul 2020; 

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

  

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

-Neamț, în dublă calitate, 

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

publice locale, autoritățile 

3, art.25, art.26, art.50 din Legea 

.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

ților personali ai persoanelor cu handicap grav și a 

18.782/08.12.2020 cu privire la alocarea unor 

ția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților 

și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

nr. 25709/10.12.2020 referitoare la alocarea unei sume în 

ților personali ai persoanelor cu handicap grav și 

bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, respectiv: 

anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei 

administrativ-teritoriale în cotele 

articol, şi se cuprind în bugetele locale prin 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț nr. 3039/2020, 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 



- mii lei – 

Nr. 
Crt 

Denumireaindicatorilor 
Cod 
indicator 

Buget 2020 

Influențe 
T4(+/-) 
2020 Bugetrectificat 2020 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 000102 21.733,30 

 
+421,75 22.155,05 

1. 
Cote defalcate din impozitul pe venit 
 

04.02.01 1.841 
 
+138,75 

1.979,75 

2. 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4.942 

 
+283 
 

5.225 

 
II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

 
5002 

 
21.733,30 
 

 
+421,75 
 

22.155,05 

1. 
SF 

 Asigurări și asistență socială  
Drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizații lunare 

68.02 3.641,62 +283 3924,62 

Asistenți personali 10 1.232 +120 1.352 
Indemnizații handicap  57 1.416 +163 1.579 

2. 
SD 

Proiect de investitii: 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 

84.03.01 
71.01.01 

4.113,18 +138,75 4.251,93 

SEMINAR – SURSA E 
VENITURI SURSA E 
1. Taxe și alte venituri în învățământ 33.05 3 -3 0 

2. 
Contribuția elevilor și studenților pentru 
internate, cămine și cantine –Seminar 

33.14 225 5,7 230,7 

3. 
Venituri din valorificarea produselor 
obținute din activitatea proprie sau anexă -
Seminar 

33.16 206,73 -20 186,73 

4. Donații și sponsorizări -Seminar 37.01 15,3 +6,179 21,479 

5. 

Sume primite de la instituțiile publice și 
activitățile finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii în cadrul programelor 
FEGA implementate de APIA - Seminar 

42.43 17 -2,932 14,068 

TOTAL -14,052  
CHELTUIELI SURSA E 

1. 
Învățământ/Bunuri și servicii - Seminar 65.04.02 

20 
720,526 -14,052 706,474 

TOTAL -14,052  
BUGET LOCAL SURSA E 978,30 -14,052 964,248 

 
PRIMAR, 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 

 
 



               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI
             617500  VÂNĂTORI-NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174
          Nr. 4869 din 08.12.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 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

art.50dinLegeanr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările u

             - Horărârea Guvernului nr. 1044/2020 privind

la dispoziția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a 

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav

            - adresa Instituției Prefectului 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozi

personali ai persoanelor cu handicap grav 

            - adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 25709/10.12.2020 referitoare la alocarea unei sume în 

trimestrul IV anul curent, pentru plata drepturilor asist

a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

 - prevederile art.6 alin.(11) din Legea

“Sumele din impozitul pe venit încasate

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă

prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit

rectificare bugetară locală”. 

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

prin care se solicită rectificarea bugetului pentru anul 2020;

 

Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

2020,  după cum urmează: 

    
 

JUDEŢUL NEAMŢ                                                               
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ                                        

NEAMŢ , str .Ştefan cel Mare Nr.174          jr. Maria 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local

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

rative 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

.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările u

Guvernului nr. 1044/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

ția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a 

persoanelor cu handicap grav 

Prefectului – Județului Neamț nr.18.782/08.12.2020 cu privire la alocarea unor 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților 

soanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

țelor Publice nr. 25709/10.12.2020 referitoare la alocarea unei sume în 

trimestrul IV anul curent, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și 

țiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

art.6 alin.(11) din Legea bugetului de stat pe anul 2020

încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul

teritoriale, se alocă unităţilor administrativ

prevăzute la alin. (1) şi (2), potrivit prevederilor prezentului articol, şi se cuprind

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neam

bugetului pentru anul 2020; 

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

  

                                             APROB, 
                                        PRIMAR 

r. Maria PETRARIU 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 

în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, 

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, 

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

.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

ția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a 

ț nr.18.782/08.12.2020 cu privire la alocarea unor 

ția Guvernului pentru plata drepturilor asistenților 

și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

țelor Publice nr. 25709/10.12.2020 referitoare la alocarea unei sume în 

ților personali ai persoanelor cu handicap grav și 

bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, respectiv: 

anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei 

administrativ-teritoriale în cotele 

articol, şi se cuprind în bugetele locale prin 

adresa Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț nr. 3039/2020, 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

- mii lei – 



Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 
indicator 

Buget 2020 

Influențe 
T4 (+/-) 
2020 

Buget rectificat 
2020 

 
I 
 

 
Total Venituri – Buget local 000102 21.733,30 

 
+421,75 22.155,05 

1. 
Cote defalcatedinimpozitulpevenit 
 

04.02.01 1.841 
 
+138,75 

1.979,75 

2. 
Sumedefalcatedin TVA 
pentruechilibrareabugetelor locale 11.02.06 4.942 

 
+283 
 

5.225 

 
II 

 
Total Cheltuieli – Buget local 
 

 
5002 

 
21.733,30 
 

 
+421,75 
 

22.155,05 

1. 
SF 

 Asigurări și asistență socială  
Drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizații lunare 

68.02 3.641,62 +283 3924,62 

Asistenți personali 10 1.232 +120 1.352 
Indemnizații handicap  57 1.416 +163 1.579 

2. 
SD 

Proiect de investitii: 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 

84.03.01 
71.01.01 

4.113,18 +138,75 4.251,93 

SEMINAR – SURSA E 
VENITURI SURSA E 
1. Taxe și alte venituri în învățământ 33.05 3 -3 0 

2. 
Contribuția elevilor și studenților pentru 
internate, cămine și cantine –Seminar 

33.14 225 5,7 230,7 

3. 
Venituri din valorificarea produselor 
obținute din activitatea proprie sau anexă -
Seminar 

33.16 206,73 -20 186,73 

4. Donații și sponsorizări -Seminar 37.01 15,3 +6,179 21,479 

5. 

Sume primite de la instituțiile publice și 
activitățile finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii în cadrul programelor 
FEGA implementate de APIA - Seminar 

42.43 17 -2,932 14,068 

TOTAL -14,052  
CHELTUIELI SURSA E 

1. 
Învățământ/Bunuri și servicii - Seminar 65.04.02 

20 
720,526 -14,052 706,474 

TOTAL -14,052  
BUGET LOCAL SURSA E 978,30 -14,052 964,248 

 
Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 

Inspector superior, 
Elena Avadanei-Roșu 

 


