
 

     HOTHOTHOTHOTĂRÂREA nr.5RÂREA nr.5RÂREA nr.5RÂREA nr.5/2012/2012/2012/2012    
privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012 

 
            

           Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 25 ianuarie 2012, 
                 Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru Petru privind 
aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012, precum şi referatul nr.449/2012 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-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, precum şi Hotărârea 
Consiliului JudeŃean NeamŃ nr.1/2012-privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pe unităŃi-administrativ-teritoriale, pentru anul 2012, adrsa D.G.F.P. NeamŃ nr.122/09.01.2012; 
                 În baza  art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.293/2011-Legea bugetului de stat pe anul 2012; Legea nr.294/2011-
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012; Legea nr.69/2010-legea responsabilităŃii fiscal-bugetare; 
OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând 
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 OrdonanŃei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând 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 administraŃiei 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 2012 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 investiŃii pe anul 2012; Anexei nr.3-Bugetul instituŃiilor publice şi activităŃilor finanŃate integral sau 
parŃial din venituri proprii pe anul 2012; Anexei nr.4-Programul anual al achiziŃiilor publice pe anul 2012; Anexei 

nr.5- Numărul de personal şi fondul salariilor de bază al aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, 
instituŃiilor publice şi serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local al comunei Dochia,precum şi instituŃiilor 
de învăŃământ 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 3078, 93 lei pentru Parohia „Sf.Nicolae” 
Bahna şi suma de 21.400 lei pentru Parohia „Sf.Nicolae” Băluşeşti, sume destinate întreŃinerii şi funcŃionării. 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia şi compartimentul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, instituŃiilor şi autorităŃilor interesate şi se aduce 
la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
Dochia, 25 ianuarie 2012 

 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
             Cojocaru Costel-Claudiu                                                                  Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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