Anexă la PHCL. Nr. 63 din 09.12.2019

I.Suplimentarea atât a cheltuielilor,cât şi a veniturilor bugetului local aferente secţiunii de
funcţionare pentru trimiestrul IV, după cum urmează:
-LEIDENUMIRE INDICATORI

1.VENITURI
-Subcap.04.02.04
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale.

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE

INFLUENŢE RECTIFICARE
TRIM.IV

12.270

INFLUENŢE RECTIFICARE TRIM.IV

1. AUTORITATI PUBLICE 51.02.03.02
 Alin.20.05.30. Alte obiecte de inventar

2.AUTORITATI PUBLICE 51.02.03.02

+12.270

-350

 Alin .20.01.30 Alte bunur si servicii

3.CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02

 Alin 20.01.30 Alte servicii in cadru locuintelor

+350

-LEI-

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DEZVOLTARE

INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV

1.PROTECTIA MEDIULUI 74.02

 Alin.71.01.30. Alte active fixe

-20.000

2.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

 ALIN.71.01.30 Alte active fixe

+20.000

-LEI-

Modificare a Bugetului local prin Dispozitia primarului nr.278/2019
-LEICHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
1.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02.

INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV
-11.000

 Alin.10.01.01 .Salarii de baza
2.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02.

 Alin.57.02. Indemnizatii sociale in caz de boli

11.000

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. 7795 din 09 .12.2019
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
, Legea nr.50/2019 privind bugetul 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.36851 din 04.12.2019 –ANAF Neamț de
repartizare a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale conform OG nr.71/2019
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

Primăria Comunei Dochia
Jud. Neamţ, România
Strada nr.1, Nr.1223
CUI 15646469

Nr. 7794/09.12.2019
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 adresei
nr.36851/04.12.2019 privind repartizare pe unitati adminstrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
T.V.A,.pentru finantarea cheltuielilor de functionare:
I.Suplimentarea atât a cheltuielilor,cât şi a veniturilor bugetului local aferente secţiunii de
funcţionare pentru trimiestrul IV, după cum urmează:
-LEIDENUMIRE INDICATORI

1.VENITURI
-Subcap.04.02.04
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale.

INFLUENŢE RECTIFICARE
TRIM.IV

12.270

-LEI-

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE

INFLUENŢE RECTIFICARE TRIM.IV

2. AUTORITATI PUBLICE 51.02.03.02
 Alin.20.05.30. Alte obiecte de inventar

2.AUTORITATI PUBLICE 51.02.03.02

+12.270

-350

 Alin .20.01.30 Alte bunur si servicii

3.CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02

+350

 Alin 20.01.30 Alte servicii in cadru locuintelor

-LEICHELTUIELI – SECŢIUNEA DEZVOLTARE

INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV

1.PROTECTIA MEDIULUI 74.02

 Alin.71.01.30. Alte active fixe

-20.000

2.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

 ALIN.71.01.30 Alte active fixe

+20.000

Motivaţie:
Având în vedere ,adresa nr. 36851/04.12.2019 de la Ministerul Finantelor Publice , privind
repartizare pe unitati adminstrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A,.pentru finantarea
cheltuielilor de functionare,am primit suma de 12.270 lei, propunem urmatoarele cheltuieli de
functionare :

 Suma de 12.270 lei pentru achiziția de steaguri.
In sectiunea de dezvoltare propunem mutarea sumei de 20.000 lei din sectiunea de Protectia
Mediului –Canalizare , in sectiunea Cultura,pentru a merge spre finalizarea lucrarilor pentru Caminul
Cultural al Comunei Dochia.
De asemenea venim cu propunerea de a muta suma de 2580 lei pentru a acoperi diferentele de
plata pentru steaguri si o ultima factura la contractul cu Ocolul Silvic.

Atașam și ultima modificare a Bugetului local prin Dispozitia primarului:
CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
1.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02.

INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV
-11.000

 Alin.10.01.01 .Salarii de baza
2.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02.

11.000

 Alin.57.02. Indemnizatii sociale in caz de boli
-LEI-

Motivație
Datorită faptului că, în aceasta lună numarul de indemnizați cu handicap grav a crescut atât cat și
numarul asistenților cu concediu de odhină am fost nevoiți sa mutam suma de 11,000 lei din acelasi
capitol, din articolul 10.01.01. în articolul 57.02. pentru a acoperi salariile acestora.

Contabil,
Agnes Ciocan

