
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 8 ianuarie 2020 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  

a deficitului secțiunii de dezvoltare 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului Nr. 3751/2019 din 13 decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Ordonanţa de urgenţă  a 

Guvernului  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul 

întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„a” şi art. 196 alin.(1) lit.„a” 

din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

 ART.1. 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

dezvoltare în sumă de 684.210,05 lei , din excedentul bugetului local al 

comunei Podoleni pe anul 2019 (sursa A). 

ART.2. 

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.3. 

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 8 ianuarie 2019 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  

a deficitului secțiunii de dezvoltare 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului Nr. 3809/2018 din 18 decembrie 2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni; 

Luând act de raportul întocmit de compartimentul de resort; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ , adoptă 

prezenta hotărâre.  

 ART.1. 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

funcţionare în sumă de 2.143,86 lei , din excedentul bugetului local al 

comunei Podoleni pe anul 2018 (sursa E).  

ART.2. 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 

în sumă de 1.839.635,82 lei , din excedentul bugetului local al comunei Podoleni 

pe anul 2018 (sursa A). 

ART.3. 

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.4. 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Adrian-Nicolae Grasu SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 
nr. 41 din 25 mai 2018 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu 

modificările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni; 

Văzând Referatul ordonatorului terţiar de credite la Şcoala gimnazială 

„Alexandru Podoleanu” nr. 703/2018; 

Luând act de raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

ART.1.  

Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare, după cum urmează: 

- Achiziţionare de cărţi pentru premiile elevilor la sfârşit de an 

şcolar – 699,94 lei. 

 ART.2.  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.3.  

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 



Ilie Chelariu  SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 9 ianuarie 2018 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  

a deficitului secțiunii de funcţionare 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului Nr. 3244/2017 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni; 

Luând act de raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcţionare 

în sumă de 1.427,14 lei , din excedentul bugetului local al comunei Podoleni pe 

anul 2017 (sursa E).  

ART.2  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Ioan Bocancea SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 9 ianuarie 2017 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare 

şi acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, a deficitului secțiunii de funcţionare 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului Nr. 2890/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 

în sumă de 1.787.385,15 lei , din excedentul bugetului local al comunei Podoleni 

pe anul 2016.  

ART.2  

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcţionare 

în sumă de 24.839,81 lei , din excedentul bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016, în vederea 

stabilirii execuţiei bugetare.  

ART.3 



Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART.4 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Dănuţ Prisacariu SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 72 din 27 septembrie 2016 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Podoleni şi Raportul 

întocmit de compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 38.202,41 lei din excedentul bugetului 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, după cum urmează: 

(1) Achiziţionare piese de schimb tractor agricol – 25.000 lei; 

(2) Cheltuieli de manoperă şi reparaţii tractor agricol – 13.202,41 lei. 



Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă alineatul (2) al 

articolului 4 din Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 4 din 28 ianuarie 

2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Podoleni pentru anul 2016. 

 Art.3. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Maria Apetre SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 21 din 14 martie 2016 
 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Podoleni şi Raportul 

întocmit de compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.400.000 lei din excedentul bugetului 

local al comunei Podoleni pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, după cum urmează: 



(1) Proiect pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare reţea de apă şi 

canalizare în comuna Podoleni, judeţul Neamţ”  – 40.000 lei; 

(2) Proiect, studii şi avize pentru obiectivul „Modernizare străzi în satul 

Podoleni, comuna Podoleni, judeţul Neamţ” – 50.000 lei; 

(3) Modernizare străzi în satul Podoleni, comuna Podoleni, judeţul Neamţ – 

1.310.000 lei. 

 Art.2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Constantin Aron SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 18 ianuarie 2016 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituţiilor publice  

şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

 a deficitului secțiunii de funcţionare 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  



 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcţionare 

în sumă de 22.292,90 lei , din excedentul bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral  sau parţial din venituri proprii,  pe anul 

2015, în vederea stabilirii execuţiei bugetare.  

ART.2  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART.3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Constantin Secară SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 103 din 26 noiembrie 2015 
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului instituţiilor publice 

 şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

Având în vedere prevederile: 

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

ulterioare; 

- Ordinului nr. 1780 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 

fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 



- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 3.000 lei din excedentul bugetului 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 

anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, după cum urmează: 

- Achiziţionare piese de schimb tractor agricol – 3.000 lei. 

 Art.2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Constantin Secară SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 65 din 20 august 2015 
privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului instituţiilor publice 

 şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1780 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor 



fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de 

privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 20.000 lei din excedentul bugetului 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 

anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, după cum urmează: 

(4) Achiziţionare piese de schimb tractor agricol – 11.000 lei; 

(5) Cheltuieli de manoperă şi reparaţii tractor agricol – 9.000 lei. 

 Art.2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Maria Apetre SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 39 din 28 mai 2015 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; 



În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 970.000 lei din excedentul bugetului local 

al comunei Podoleni pe anul 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, după cum urmează: 

(6) Achiziţionare camion pompieri – 90.000 lei; 

(7) Documentaţie pentru obiectivul „Construire grădiniţă patru grupe” – 

50.000 lei; 

(8) Construire grădiniţă patru grupe – 150.000 lei; 

(9) Documentaţie pentru obiectivul „Amenajare punct sanitar în sat 

Negriteşti” – 5.000 lei; 

(10) Amenajare punct sanitar în sat Negriteşti – 95.000 lei; 

(11) Actualizare PUG – 100.000 lei; 

(12) Proiect, studii şi avize pentru obiectivul „Modernizare DC 215 Podoleni-

Costişa de la km 1+060 la km 1+565, com. Podoleni, jud. Neamţ – 30.000 lei”; 

(13) Modernizare DC 215 Podoleni-Costişa de la km 1+060 la km 1+565, 

com. Podoleni, jud. Neamţ – 450.000 lei. 

 Art.2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Petrică Mihai SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 29 ianuarie 2015 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  

a deficitului secțiunii de dezvoltare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ; 

 Având în vedere prevederile: 



- Ordinului nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adoptă prezenta:  

 
HOTĂRÂRE  

 
 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 

în sumă de 120.485 lei , din excedentul bugetului local al comunei 

Podoleni pe anul 2014.  

ART.2  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART.3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Petru Iftime SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 16 din 20 februarie 2014 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ; 



 Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 45/2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor 

Alexandru Ioan Cuza şi Bociuleşti din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”; 

Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi şi rapoartele de avizare 

ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„a” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată; 

 Adoptă prezenta:  

 
HOTĂRÂRE  

 
 Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 120.485  lei din excedentul bugetului local 

al comunei Podoleni pe anul 2013, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, după cum urmează: 

(1) plată lucrări executate în baza contractului privind obiectivul de investiţii 

„Modernizare str. Bociuleşti  km 0+000 – 1+573, str. Alexandru Ioan Cuza km 0+015 – 0+970 şi km 

1+070 – 1+618, comuna Podoleni, jud. Neamţ” (lucrări în continuare)  – 107.465 lei; 

(2) plată contract de prestări servicii de supraveghere a lucrărilor de contrucţii 

la obiectivul prevăzut la alin.(1)  – 13.020 lei. 

 Art.2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Mircea Stoian SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

CONSILIUL LOCAL 

 



HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 30 ianuarie 2014 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  

a deficitului secțiunii de dezvoltare 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ; 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de 

avizare ale comisiilor de specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE  

 
 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 

în sumă de 1.373.294,43 lei, din excedentul bugetului local al comunei 

Podoleni pe anul 2013.  

ART.2  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART.3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Dorin Ploscaru SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

CONSILIUL LOCAL 



 
HOTĂRÂREA 

nr. 22 din 18 aprilie 2013 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 45/2012 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea 

străzilor Alexandru Ioan Cuza şi Bociuleşti din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”; 

Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi avizul comisiei de 

specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4) lit.„a”  şi ale art. 45 alin.(2) lit.„a” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 Adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.381.093,80  lei din excedentul bugetului 

local al comunei Podoleni pe anul 2012, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare, după cum urmează: 

(1) plata lucrărilor executate în baza contractului privind obiectivul de 

investiţii „Modernizare str. Bociuleşti  km 0+000 – 1+573, str. Alexandru Ioan Cuza 

km 0+015 – 0+970 şi km 1+070 – 1+618, comuna Podoleni, jud. Neamţ” (lucrări în 

continuare)  – 1.341.093,80 lei; 

(2) plata contractului de servicii de proiectare la obiectivul „Modernizare 

drumuri comunale” – 40.000 lei. 

 Art.2. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi 

taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Ioan Bocancea SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 

 

ROMÂNIA 



JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 11 ianuarie 2013 
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local,  

a deficitului secțiunii de dezvoltare 

 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin.(4) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi avizul comisiilor de 

specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare 

în sumă de 447.649,96 lei , din excedentul bugetului local al comunei 

Podoleni pe anul 2012.  

ART.2  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART.3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Nicolae Pricope SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 80 din 20 decembrie 2012 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2985/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 45/2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea străzilor 

Alexandru Ioan Cuza şi Bociuleşti din comuna Podoleni, judeţul Neamţ”; 

Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi avizul comisiei de 

specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4) lit.„a”  şi ale art. 45 alin.(2) lit.„a” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 Adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 ART.1 

Se aprobă utilizarea sumei de 500.000 lei din excedentul anual al bugetului local 

al comunei Podoleni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011, pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, după cum urmează: 

- plata contractului de servicii de proiectare la obiectivul „Modernizare strada 

Bociuleşti  şi strada Alexandru Ioan Cuza, comuna Podoleni, judeţul Neamţ” – 21.500 lei; 

- plata parţială a lucrărilor executate în baza contractului privind obiectivul de 

investiţii „Modernizare str. Bociuleşti  km 0+000 – 1+573, str. Alexandru Ioan Cuza km 0+015 – 

0+970 şi km 1+070 – 1+618, comuna Podoleni, jud. Neamţ” –  478.500 lei.  

 ART. 2 

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART. 3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 



 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Nicolae Pricope SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI, 

CONSILIUL LOCAL, 
 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 2 din 12 ianuarie 2012 

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  

a deficitului secțiunii de dezvoltare 

 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului   Nr. 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi avizul comisiilor de 

specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit.„a” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 ART.1 

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2011 a 

deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă de 22.357,61 lei.  

ART.2  

Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar, impozite şi taxe vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 ART.3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 



 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează: 

Bocancea Ioan                                                 p.  SECRETAR, 

   Traistă Maria 

      Referent  

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI, 

CONSILIUL LOCAL, 

 
HOTĂRÂREA 

nr. 50 din 7 octombrie 2011 
privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Podoleni 

 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2839/2010 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 37/2011 privind participarea 

comunei Podoleni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; 

Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi avizul comisiei de 

specialitate; 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(4) lit.„a”  şi ale art. 45 alin.(2) lit.„a” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; 

 Adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
 ART.1 

Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului local al comunei 

Podoleni, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010, a sumei de 40.000 

lei pentru achiziţionarea unui autoturism nou marca Dacia Logan în cadrul 

„Programului de  stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.  

 ART. 2 



Primarul comunei şi compartimentul contabilitate, financiar, impozite şi taxe 

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART. 3 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Dumitru Crăivan SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

  

  

  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  PPOODDOOLLEENNII,,  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL,,  

  
HHOOTTĂĂRRÂÂRREEAA  

nnrr..  3344  ddiinn  3300    mmaaii  22001111  
pprriivviinndd  uuttiilliizzaarreeaa  eexxcceeddeennttuulluuii  aannuuaall  aall  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  PPooddoolleennii  

  

  CCoonnssiilliiuull  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  PPooddoolleennii,,  jjuuddeeţţuull  NNeeaammţţ;;  

  AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  pprreevveeddeerriillee::  

--  aarrtt..  5588  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  227733//22000066  pprriivviinndd  ffiinnaannţţeellee  ppuubblliiccee  llooccaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  

şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree;;  

--  OOrrddiinnuulluuii  MMiinniisstteerruulluuii  FFiinnaannţţeelloorr  PPuubblliiccee  nnrr..  22883399//22001100  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  

NNoorrmmeelloorr  mmeettooddoollooggiiccee  pprriivviinndd  îînncchheeiieerreeaa  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  bbuuggeettaarr  aall  aannuulluuii  22001100;;  

--  aarrtt..  3366  aalliinn..((44))  lliitt..„„aa””  ddiinn  LLeeggeeaa  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  llooccaallee  nnrr..  221155//22000011,,  

rreeppuubblliiccaattăă;;  

EExxaammiinnâânndd  rraappoorrttuull  îînnttooccmmiitt  ddee  ccoommppaarrttiimmeennttuull  ddee  rreessoorrtt  şşii  aavviizzuull  ccoommiissiieeii  ddee  

ssppeecciiaalliittaattee;;  

  ÎÎnn  tteemmeeiiuull  ddiissppoozziiţţiiiilloorr  aarrtt..  4455  aalliinn..((22))  lliitt..„„aa””  ddiinn  LLeeggeeaa  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee  

llooccaallee  nnrr..  221155//22000011,,  rreeppuubblliiccaattăă;;  

  AAddooppttăă  pprreezzeennttaa::  

  
HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

  
  AARRTT..11  

SSee  aapprroobbăă  uuttiilliizzaarreeaa  ddiinn  eexxcceeddeennttuull  aannuuaall  aall  bbuuggeettuulluuii  llooccaall  aall  ccoommuunneeii  

PPooddoolleennii,,  rreezzuullttaatt  llaa  îînncchheeiieerreeaa  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  bbuuggeettaarr  ppee  aannuull  22001100,,  aa  ssuummeeii  ddee  



3322..994422,,5599  lleeii  ppeennttrruu  ffiinnaannţţaarreeaa  oobbiieeccttiivvuulluuii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  „„MMooddeerrnniizzaarree  ssttrraaddaa  SSffâânnttaa  

TTrreeiimmee,,  llooccaalliittaatteeaa  PPooddoolleennii””..   

  AARRTT..  22  

PPrriimmaarruull  ccoommuunneeii  şşii  ccoommppaarrttiimmeennttuull  ccoonnttaabbiilliittaattee,,  ffiinnaanncciiaarr,,  iimmppoozziittee  şşii  ttaaxxee  

vvoorr  dduuccee  llaa  îînnddeepplliinniirree  pprreezzeennttaa  hhoottăărrâârree..  

AARRTT..  33  

SSeeccrreettaarruull  ccoommuunneeii  vvaa  aassiigguurraa  ccoommuunniiccaarreeaa  pprreezzeenntteeii  hhoottăărrâârrii  aauuttoorriittăăţţiilloorr,,  

iinnssttiittuuţţiiiilloorr  şşii  ppeerrssooaanneelloorr  iinntteerreessaattee..  

    
                      PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                                  CCoonnttrraasseemmnneeaazzăă::  

                                                        AAnnddrreeii  AAddrriiaann  AARRCCHHIIPP                                                                                SSEECCRREETTAARR,,  

                                                                                                              AAnnccaa--LLeennuuţţaa  IIOOVVUU  



  

  

  

  


