ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 62 din 13 .12. 2019
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2019

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
13 decembrie 2019,
Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei Dochia
nr.7795 /09.12.2019 , luând în discuţie raportul de specialitate nr.7794/09.12.2019, întocmit
de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
În baza art. 19 alin. (2), art. 48 alin.(2)și art.49 alin(6)din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; Legea nr.50/2019 privind bugetul
de stat pe anul 2019. Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.
Adresa adresa nr.32546 din 18.10.2019 –ANAF Neamț de repartizare a sumelor
pentru echilibrarea bugetelor locale conform OG nr.12/2019
Dispoziția primarului nr. 278/05.12.2019 de modificare a bugetului local pe anul
2019.
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de
Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ :
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2019, 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. 20/2019
privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2019, 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.
Președinte de ședință
Iacob Marian

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei Dochia
Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de
11 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi

