ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.12/2013

privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 29 martie 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind
aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013, precum şi referatul nr.1812/2013 întocmit de compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, precum
şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ
nr.24/06.03.2013-privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi-administrativteritoriale, pentru anul 2013, precum şi estimările pentru anii 2014-2016 adrsa D.G.F.P. Neamţ nr.1260/05.03.2013-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 2013 şi estimările pentru perioada 2014-2016, adresa D.G.F.P.Neamţ
nr.1597/25.03.2013; adresa D.G.F.P.Neamţ nr.1607/26.03.2013;
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.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013; Legea nr.6/2013-Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013; Legea nr.69/2010-legea responsabilităţii fiscal-bugetare; Ordonanţei Guvernului nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 1470 din 12 decembrie 2002-privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;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 2013 conform Anexei nr.1-Bugetul local detaliat la Venituri pe
capitole şi subcapitole şi la Cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe; Anexei nr.2-Programul
de investiţii pe anul 2013; Anexei nr.3-Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pe anul 2013; Anexei nr.4-Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2013; Anexei nr.5- 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,precum şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, anexe care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Dochia a sumei de 2.500 lei pentru Parohia ortodoxă „Sf.Nicolae”
Bahna, suma de 2.500 lei pentru Parohia ortodoxă „Sf.Nicolae” Băluşeşti, sumei de 2.500 lei pentru Parohia „Sf.Arhangheli
Mihail şi Gavril” Dochia şi sumei de 2.500 lei pentru Parohia catolică „Sfânta Treime” Dochia, sume destinate întreţinerii şi
funcţionării.
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.
Dochia, 29 martie 2013

Preşedinte de şedinţă,
Stoian Dănuţ

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

