
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.42 / 30.08.2019 

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Dochia pentru anul 2019 

 

  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 

          Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia  nr.5308 /2019  , luând în discuţie raportul de specialitate nr. 5308/30.08.2019, 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 ; 

 Adresa nr 24597/28.08.2019 A.N.A.F. Neamț , de repartizare pe trimestre a sumelor 

primite conform OUG nr.  12/2019. 

            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. 
 

 

                        INIŢIATOR                                                                                      Avizat, 

     Primar,                                                        Secretar general - Pascaru Vasile 

                Păduraru Constantin 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 

 

Nr.  5309 din  30 .08.2019 

     

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Dochia pentru anul 2019 

 

 Luând în cosiderare prevederile 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 ,OUG nr. 

12/2019 de rectificare a bugetului de stat pe anul 2019. 

 

Vă aduc la cunoştinţă spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019, 

ca urmare a adresei nr 24597/28.08.2019 A.N.A.F. Neamț , de repartizare pe trimestre a 

sumelor. 

 În această ordine de idei trebuie dispuse măsurile necesare pentru modificarea 

corespunzătoare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

             Drept urmare înaintez Consiliului Local al comunei Dochia Proiectul de Hotărâre  privind 

rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2019 spre 

dezbatere  în vederea aprobării. 

     

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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Primăria Comunei Dochia 

Jud. Neamţ, România 

Strada nr.1, Nr.1223      

CUI 15646469 

 

    

Nr. 3508/30.08.2019                                                                                                                                 

Aprob, 

                                                                                           Ordonator principal de credite 

                                                                                                                      Primar, 

                                                                                                     Păduraru Constantin 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

  

 În baza prevederilor art.19, alin. (2) şi ale art.49, alin.(4), alin. (6)  şi alin. (8) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Legii nr. 

140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru 

modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

 Subsemnata, Ciocan Agnes, în calitate de contabil, compartimentul Contabilitate financiară, taxe 

și impozite, în cadrul Primăriei Dochia, jud. Neamţ, vă aduc la cunoştinţă spre aprobare rectificarea 

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019, ca urmare a efectuării următoarelor modificări: 

      

   I.Suplimentarea atât a cheltuielilor,cât şi a veniturilor bugetului local aferente secţiunii de 

funcţionare pentru trimiestrele III si IV, după cum urmează: 

                                                                                                                       -Lei- 

DENUMIRE INDICATORI 

 

INFLUENŢE RECTIFICARE 

TRIM.III 

1.VENITURI 

-Subcap.11.02.06. :Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata  pentru 

echilibrare bugetelor locale  

 

94.000 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          -LEI- 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE 

 

INFLUENŢE 

RECTIFICARE TRIM.IV 



 1.AUTORITATI EXECUTIVE : 51.02.01.03. 

 -Alin. 20.01.01. Furnituri de birou  

 -Alin.20.01.03. Încazit ,iluminat şi forţa motrica 

 -Alin.20.01.05. Carburanţi şi lubrifianţi 

 -Alin.20.01.08. Poşta,telecomunicaţii,radio tv,internet 

 -Alin.20.02.Reparaţii curente   

 -Alin 20.25. Chelt.judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni 

in reprezentarea intereselor statului,potrivit disp.legale 

 -Alin.20.30.01. Reclamă şi publicitate 

 -Alin.59.11 Asociaţii şi fundaţii 

 

 -Alin.20.01.30. Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 

 -Alin.20.05.30. Alte obiecte de inventar 

 

1.500 

5.500 

5.000 

2.000 

14.000 

5.000 

500 

3.000 

 

16.940 

 

 

8.250 

 

2.Ordine publică şi siguranţă naţionala 61.02.05. 

 

-Alin.20.01.05. Carburanţi şi lubrifianţi 

 

 

5.000 

3.Învăţământ  65.02. 

-Alin.Deplasări interne ,detaşări,transferuri  20.06.01. 

 

10.000 

 

4.Servicii de sanatate publica 66.02.08. 

-Alin.20.01.30. Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

 

500 

5. Camine culturale  67.02.03.07 

-Alin.20.01.03.  Încalzire ,iluminat şi forţă motrică 

 

500 

 

6.Iluminat public şi electrificări 

 -Alin.20.01.03 Încalzire ,iluminat şi forţă motrică 

 -Alin.20.01.30. Mentenanţa iluminat public 

5.000 

 

10.010 

 

7.Drumuri şi poduri 84.02.03.01. 

-Alin.20.01.30. Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

 
 

 

 

1.300 

 

TOTAL CHELTUIELI 94.000 

 

 



 

 

Motivaţie:  

   Având în vedere adresa Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.24597/28.08.2019,cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe 2019 în conformitate cu prevederile art.20 din Ordonanţa de Guvern 

nr.12/2019 au fost repartizate spentru unitatea administrativ –teritoriala Dochia,fonduri bugetare în 

valoare totala de 94.000 lei. 

   Se propun ca destinaţii de utilizare a acestor sume repartizate urmatoarele: 

   Suplimentarea creditelor bugetare alocate pentru: 

 Achiziţia de furnituri de birou-papetarie -1500 lei; 

 Achizitia de lemne-5000 lei; 

 Energia electrica pentru sediul primariei-500lei; 

 Achitiţiei de carburant -5000 lei; 

 Serviciile de telefonie si posta -2000 lei; 

 Reînoirea certificatului digital -170 lei; 

 Achiziţionarea de stampila -100 lei; 

 Reclama si publicitate –anunturi ziar-500 lei; 

 Repartii autovehicolul primarii-1000 lei; 

 Repartii primarie-3000 lei; 

 Reparatii gard primarie -10.000lei; 

 Implementara sistemului SCIM-5000 lei; 

 Implementarea Monitorului Oficial al Primariei-9400lei; 

 Alte obiecte de inventar( calculator,centrala telefonica,scaune si dulap) 8250 

lei; 

 Cheltuili judiciare si extrajudiciare -5000 lei; 

 Plata contracteleor privind auditul intern al primariei-3000 lei; 

 Achitarea transportului profesorilor-10000 lei; 

 Achiziţionarea de combustibil pentru dezăpezire-5000 lei; 

 Achizitia de materiale pentru asistentul comunitar-500 lei; 

 Plata facturilor de energie electrica pentru camiul cultural-500 lei; 

 Plata facturilor pentru iluminatul public-5000 lei; 

 Plata mentenantei iluminatului public-20010 lei; 

 Plata restanta dezăpezire drumuri -1300 lei; 

 Alte cheltuieli pentru functionare -2270 lei. 
 

 

   De asemenea se propune si referatul de specialitate nr.1172/21.08.2019 privind rectificarea 

bugetului de cheltuieli aferenta anului 2019 al  Şcolii Gimnaziale nr.1,comuna Dochia. 

 

 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE 

 

INFLUENŢE RECTIFICARE 

TRIM.II TOTAL 

       1.BUNURI SI SERVICII   



-Invatamant gimnazial : 65.02.04.01   

- Furnituri  de birou -20.01.01 -2000 -2000 

- Apa ,canal si salubritate- 20.01.04 -1400 -1400 

- Alte obiecte de inventar- 20.05.30 -2000 -2000 

-Invatamant gimnazial : 65.02.04.01   

- Alte  bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -20.01.30 +3000 +3000 

-Pregatire profesionala-20.13 +400 +400 

-Materiale pentru curatenie-20.01.02 +2000 +2000 

 

 

Realocarea sumelor corespunzătoare creditelor bugetare are loc în cadrul capitolului 65.02 „Bunuri si 

servicii”,  paragraf  65.02.04.01 „Invatamant  gimnazial”  prin: 

 diminuarea creditelor bugetare alocate alin. 20.01.01 – ,, Furnituri  de 

birou,cu suma de 2000 şi, 

 suplimentarea creditelor  bugetare corespunzătoare  alin. 20.01.02 - 

„Materiale pentru curatenie” cu suma de 2000 lei. 

 diminuarea creditelor bugetare alocate alin. 20.01.04 – ,, Apa ,canal si 

salubritate”,cu suma de 1400 şi, 

 suplimentarea creditelor bugetare corespunzătoare alin.20.13- „Pregatire 

profesionala’’ cu suma de 400 lei, si alin.20.01.30- „ Alte  bunuri si servicii 

pentru intretinere si functionare” cu suma de 1000 lei 

 diminuarea creditelor bugetare alocate alin. 20.05.30 – ,, Alte obiecte de 

inventar”,cu suma de 2000 şi, 

 suplimentarea creditelor bugetare corespunzătoare alin.20.01.30- „Alte  

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare’’ cu suma de 2000 lei, 

 Menţionez că rectificarea Bugetului de Cheltuieli este 

necesară în vederea asigurării disponibilităţii creditelor bugetare 

destinate acoperirii cheltuielilor cu cu bunuri si servicii ,  

corespunzătoare lunii septembrie  2019 . 

 

 

 

    

 

                                                                                                                Contabil, 

                                                                                                                            Ciocan Agnes 

 

 

 

 

 

 


