ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 /12.02.2018
privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 februarie 2018,
Având în vedere referatul de specialitate nr.771din 09.02.2018 întocmit de inspector
contabil Pantaziu Elena, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 12 din 23.01.2018 privind
repartizarea pe unităţi-administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, pentru anul 2018 şi estimărilor pentru anii 2019-2021; adresa A.J.F.P. Neamţ
nr. 1139/15.01.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale şi sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2018 şi estimările pentru perioada 2019-2021; adresa A.J.F.P. Neamţ nr.
2563/05.02.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe trimestre , pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2018 .
În baza art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006-privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.2/2018-Legea
bugetului de stat pe anul 2018; Legea nr.3/2018-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2018; Legea nr.69/2010-legea responsabilităţii fiscal-bugetare; Legii nr.52/2003-privind
transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art.36, alin.(4) lit.”a”, art. 45 alin.(2) lit.”a”, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Dochia pe anul 2018 conform Anexei nr.1Bugetul local pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; Secţiunea de funcţionare a
bugetului local pe anul 2018; Secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018; Anexei
nr.2- Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul
local; Anexei nr.3-Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018; Anexei nr.4- Numărul de personal şi fondul salariilor
de bază al aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, instituţiilor publice şi
serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local al comunei Dochia, anexe care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;; Anexei nr.5- Programul anual al achiziţiilor publice pe
anul 2018;
Art.2 Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității de audit public
intern în sistem de cooperare pentru exercițiul bugetar 2018 aferent Direcției de audit public
intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, contribuțiile
lunare datorate fiind stabilite în baza Acordului de cooperare nr.1431/15.12.2016, cu
modificările aduse de Actul adițional nr. 1/30.01.2017, Actul adițional nr. 2/30.06.2017, Actul
adițional nr. 3/ 10.11.2017 astfel:
-cheltuieli salariale , inclusiv cheltuielile cu deplasările: 20.460 lei
-cheltuieli pentru pregătirea profesională :
780 lei
-cheltuieli bunuri și servicii :
2.400 lei
-cheltuieli de dezvoltare doar în luna ianuarie 2018:
284 lei
- cotizație A.C.O.R.
750 lei
TOTAL CHELTUIELI ANUL 2018.......................... 24.974 lei

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Inițiator,
Primar,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin

