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H O T Ă R Â R E A  NR.25 
din  27 iulie 2017  

 
privind  rectificarea  Bugetului local al comunei Nanesti  si a listei de investitii  pe anul 2017 

 
        Consiliul Local al comunei Nanesti,judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinara : 

Vazand nota de fundamentare a  compartimentului de resort al aparatului de specialitate al 
primarului inregistrata sub nr.2921 din 25.07.2017 ; 

-avand in vedere adresa nr.22007 din 18.07.2017 a ANAF Vrancea ; 
-avand in vedere avizul favorabil dat la proiectul de hotarare de comisiile de specialitate ale 

consiliului local; 
Vazand H.C.L.nr.9 din 30 martie 2017  privind aprobarea  Bugetului comunei Nanesti  si a 

listei de investitii  pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 ; 
- In baza Legii nr.6/16.02.2017 Legea bugetului de stat pe anul 2017  si a art. 39 din  Legea  

nr.273/2006 privind finanţele publice locale 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 

administarţia publică locală  republicata  cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

H O T A R A S T E 
 
        Art. 1- Se rectifica  Bugetul local al comunei Nanesti,judetul Vrancea pe anul 2017(sursa A), 
conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
        Art.2.-Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii : “Amenajare cladire  
Calienii-Vechi “cu valoarea de 29.600 lei ,conform devizului de lucrari intocmit de SC.Median 
Impex SRL Focsani.  
       Art.3.-Se aproba suplimentarea indicatorilor tehnico -economici  conform devizelor de lucrari 
intocmite de SC Median Impex SRL Focsani si SC Constructia SA Tecuci ,ai investitiilor : 
                -amenajare cladire Calienii-Noi – cu suma de 27.000 lei 
                -reparatii drum asfaltat DC 202 Calienii-Noi  -  Calienii-Vechi ,cu suma de 26.000 lei. 
      Art.4.-Se rectifica  lista de investitii pe anul 2017 conform anexei  nr. 2 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
       Art.5.-Se disponibilizeaza din excedentul bugetar al comunei Nanesti , sursa A , suma de 82,600 
mii  lei pentru  suplimentarea finantarii obiectivelor de investitii prevazute  la art.2 si 3 din prezenta 
hotarare. 
       Art.6.–  Primarul comunei Nanesti prin compartimentul de specialitate va duce la indeplinire 
prezenta hotarare  iar publicitatea acesteia se va realiza prin grija secretarului  comunei  Nanesti . 
 
 
    
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZA ,                
         NEGREA MARIAN        SECRETAR COMUNA, 
        STRATULAT EMILIA 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 


