
PROIECT 
                                                                           ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 

privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 1 și nr. 2 din 05.01.2021 privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a 
deficitului secțiunilor de funcționare/dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar aferent anului 2020 
 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

-Prevederile art. 39 din Legea nr.82/1991 a contabilității, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-Prevederile OMFP nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020; 

-Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare al doamnei Maria Petrariu, primarul comunei 
Vânători Neamţ şi raportul de specialitate al Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și 
Taxe, ambele înregistrate sub nr. 177 din 13.01.2021; 

În temeiul art.155, alin.(1) lit. „c”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, alin.(1) coroborat cu art. 
196 alin. (1) lit.b din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă validarea Dispozitiei Primarului nr.1 din 05.01.2021, privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului 
înregistrat la secțiunea dezvoltare la 31.12.2020, sursa A, în sumă de 2.473.244,61. 

Art.2 Se aprobă validarea Dispozitiei Primarului nr.2 din 05.01.2021, privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului 
înregistrat la secțiunea funcționare la 31.12.2020, sursa E, în sumă de 30.147,77 lei. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
Serviciul Financiar-Contabil, Impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vânători-Neamţ. 

Art.4 Secretarul general al comunei Vânatori-Neamţ va comunica prezenta hotărâre 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

Iniţiator 
Primarul comunei Vânători-Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
                                                                                                                          
                              Avizat pt. legalitate,                                                                                                                            
                                      Secretar general al U.A.T, 
                                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ                                           
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind validarea Dispozi
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători
deficitului secțiunilor de func

 Subsemnata Avadanei-Ro
Contabil, Impozite și Taxe al Prim

-Prevederile art. 39 din Legea nr.
completările ulterioare; 

-Prevederile OMFP nr. 3
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 20

-Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finan
modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile OMFP nr.
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COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ             

ȘTEFAN CEL MARE, NR.174     
                 jr. Maria PETRARIU
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 1 și nr. 2 din 05.01.2021 privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători

iunilor de funcționare/dezvoltare rezultat la încheierea exerci
bugetar aferent anului 2020 

 
Roșu Elena, inspector superior în cadrul Serviciului Financiar

și Taxe al Primăriei Comunei Vânători-Neamț, având în vedere: 
Prevederile art. 39 din Legea nr. 82/1991 a contabilită

Prevederile OMFP nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 
țiului bugetar al anului 2020; 

Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finan
ările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OMFP nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, respectiv:

. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local:
ia în care secţiunea de funcţionare şi/sau sec

deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 
ianuarie 2021 inclusiv, potrivit prevederilor 

c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind 
cu modificările şi completările ulterioare. 
rârilor autorităţilor deliberative sau a dispozi

principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribu
Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă 

propun acoperirea definitivă a deficitului înregistrat la secțiunea de dezvoltare  la 
, sursa A, pentru Comuna Vânători-Neamț, în sumă de 

țiunea de funcționare la 31.12.2020, sursa E, în sumă d
lei, din excedentul bugetului local al anilor precedenți. 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE,
Inspector superior, 

Elena AVADANEI-ROȘU 
 

 

              APROB, 
 PRIMAR, 
jr. Maria PETRARIU 

țiilor Primarului nr. 1 și nr. 2 din 05.01.2021 privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a 

ționare/dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului 

în cadrul Serviciului Financiar-
ț, având în vedere:  

82/1991 a contabilității, cu modificările și 

pentru aprobarea Normelor metodologice 

Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

pentru aprobarea Normelor 
, respectiv: 

l al bugetului local: 
i/sau secţiunea de dezvoltare 

definitiv din excedentul bugetului local al anilor 
inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. 

caz, din Legea nr. 273/2006 privind 

deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului 
au delegat aceste atribuţii, după caz, unităţile 

ă a deficitelor secţiunilor 

țiunea de dezvoltare  la 
ă de 2.473.244,61 lei și a 

, sursa E, în sumă de 

ȘI TAXE, 



                     JUDEŢUL NEAMŢ                  
                   COMUNA VÂNĂTORI
                   STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR.174
                   CIF: 2614279    
                   TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307
                   NR. 177 /13.01.2020 

 la proiectul de hotărâre privind validarea Dispozi
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători
sectiunilor de funcționare/dezvoltare rezultat 
 

 Având în vedere:  
-Prevederile art. 39 din Legea nr.82/1991 a contabilită

completările ulterioare; 
-Prevederile OMFP nr. 3

privind încheierea exercițiului bugetar al anului 20
-Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finan

modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile OMFP nr.3

metodologice privind încheierea exerci
 „5.15.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local:
 b) În situaţia în care sec
înregistrează deficit, acesta se acoper
precedenţi, până la data de 8 ianuarie 202
c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), dup
finanţele publice locale, cu modific
 (2)Pe baza hotărârilor autorit
principal de credite sau persoanei c
Trezoreriei Statului înregistreaz
respective” , 
 Faţă de cele prezentate, ţinând cont de Dispoziţi
Neamț nr. 1 și 2 din data de 
bugetului local al comunei Vânători
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 20
a deficitului înregistrat la secțiunea de dezvoltare  la 31.12.2020, sursa A, pentru Comuna 
Vânători-Neamț, în sumă de 2.473.244,61 lei 
funcționare la 31.12.2020, sursa E, în sum
al al anilor precedenți, supun
Consiliului Local al Comunei Vânători
 

 

 

JUDEŢUL NEAMŢ                    
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ               

ȘTEFAN CEL MARE, NR.174     
          

TEL: 0233251001/ FAX: 0233251307 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind validarea Dispozițiilor Primarului nr.
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători

ionare/dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 20

Prevederile art. 39 din Legea nr.82/1991 a contabilită

Prevederile OMFP nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice 
țiului bugetar al anului 2020; 

Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finan
ările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OMFP nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, respectiv:

. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local:
ia în care secţiunea de funcţionare şi/sau sec

deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul bugetului local al anilor 
ianuarie 2021 inclusiv, potrivit prevederilor 

c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), după caz, din Legea nr. 273/2006 privind 
cu modificările şi completările ulterioare. 
rârilor autorităţilor deliberative sau a dispozi

principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribu
Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă 

Faţă de cele prezentate, ţinând cont de Dispoziţiile Primarului Comunei Vânători 
din data de 05.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al comunei Vânători-Neamț a deficitului sectiunilor de func
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2020, respectiv 

țiunea de dezvoltare  la 31.12.2020, sursa A, pentru Comuna 
ă de 2.473.244,61 lei și a deficitului înregistrat la secțiunea de 

ționare la 31.12.2020, sursa E, în sumă de 30.147,77 lei, din excedentul bugetului
supun validarea dispoziţiilor prin prezentul proiect de hotărâre a 

Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț. 

PRIMAR, 
jr. Maria PETRARIU 

               
  

Primarului nr. 1 și nr. 2 din 05.01.2021 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a deficitului 

la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2020 

Prevederile art. 39 din Legea nr.82/1991 a contabilității, cu modificările și 

pentru aprobarea Normelor metodologice 

Prevederile art. 58, lit. c din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

pentru aprobarea Normelor 
, respectiv: 

. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local: 
i/sau secţiunea de dezvoltare 

definitiv din excedentul bugetului local al anilor 
inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) lit. 

caz, din Legea nr. 273/2006 privind 

ilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului 
ibuţii, după caz, unităţile 
ă a deficitelor secţiunilor 

Primarului Comunei Vânători 
acoperirea definitivă din excedentul 

sectiunilor de funcționare/dezvoltare 
, respectiv acoperirea definitivă 

țiunea de dezvoltare  la 31.12.2020, sursa A, pentru Comuna 
și a deficitului înregistrat la secțiunea de 

ă de 30.147,77 lei, din excedentul bugetului local 
prin prezentul proiect de hotărâre a 



 
 
 


