ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 50 din 20 iulie 2018
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din
data de 20 iulie 2018,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 4178 din 16 .07.2018, întocmit de
Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
În baza art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) ,art. 115alin. (1), lit. ,,b” din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Dochia pentru anul 2018, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul
Situaţiei prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă
a acestuia.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr.
6/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2018, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedintele de şedinţă
Șchiopu Ștefănica

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

