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H O T Ă R Â R E A  NR.34 
din  28 septembrie   2017  

 
privind  rectificarea  Bugetului 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.3639/20.09.2017 ; 

-vazand adresa nr.29220/2017 a DGFP VRANCEA ; 
Avand in vedere avizul favorabil dat la proiectul de hotarare de comisia de specialitate a 

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 rectifica  lista de investitii pe anul 2017 conform anexei  nr. 2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare.  
       Art.3.-Se disponibilizeaza din din excedentul bugetar al comunei Nanesti , sursa A , suma de 91  
mii lei   ,astfel : 
-suma de 40  mii  lei pentru finantarea obiectivului de investitii”Modernizare si dotare camin cultural 
in comuna Nanesti,jud.Vrancea “ partea de consultanta, inscris  in anexa nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare ; 
-suma de 43   mii lei pentru finantarea obectivului de investitii “ Construire sala festivitati si teren 
sport cu vestiare in comuna Nanesti,judetul Vrancea “pentru avize,acorduri,autorizatii,proiectare  
,inscris in anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ; 
-suma de 8 mii lei pentru achizitionat paratraznet pentru Scoala Gimnaziala Nanesti ; 
       Art.4.–  Primarul comunei Nanesti prin compartimentul de specialitate va duce la indeplinire 
prezenta hotarare  iar publicitatea acesteia se va realize prin grija secretarului  comunei  Nanesti . 
 
 
    
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZA ,                
           MIHAI VALERIU        SECRETAR COMUNA, 
        STRATULAT EMILIA 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


