
 

     HOTĂRÂREA nr.69/2012 
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012 

 

 

              Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 16 noiembrie 2012, 
                 Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-
Gheorghe privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012, precum şi referatul 
nr.6075/15.11.2012, 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, adresele 
nr.3407/13.09.2012, 4203/22.10.2012,4425/01.11.2012 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice NeamŃ, precum 
şi Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia nr.5/25.01.2012-privind aprobarea bugetului local al comunei 
Dochia pe anul 2012; 
                 În baza Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
O.U.G.nr.61/2012-cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; O.U.G.nr.62/2012-cu privire la 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012; Legii nr.69/2010-legea responsabilităŃii fiscal-
bugetare;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 rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012, după cum urmează: 
 

Partea de VENITURI  se modifica de la suma de 4.914,69 mii lei, crescand  cu suma de 34  
mii lei, la suma de 4.948,69 mii lei, suferind modificari urmatoarele capitole : 

-capitolul 04.02.01-Cote defalcate din impozitul pe venit 
                               se majoreaza cu 
                               suma de 15.000  lei ramanand la suma de                   85.000 lei 
-capitolul 11.02.02-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
                               descentralizate la nivelul comunelor  
                               se majoreaza cu 13.000 lei ramanand la suma de     987.000 lei 
-capitolul 30.02.05-Venituri din concesiuni si inchirieri se 
                                majoreaza cu suma de 6.000 lei ramanand la             11.000 lei 
 
Partea de CHELTUIELI se modifica de la suma de 5.065,69 mii lei, crescand cu suma de 34  

mii lei la suma de 5.099,69 mii lei, suferind modificari urmatoarele capitole : 
-capitolul 51.02.10-Autoritati publice si actiuni externe-cheltuieli de 
                               personal se majoreaza cu suma de 43.500 lei 
                               ramanand la suma de                                                 354.500 lei 
-capitolul 51.02.20-Autoritati publice si actiuni externe-bunuri si servicii se 
                               majoreaza cu suma de 8.000 lei ramanand 
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                               la suma de                                                                 235.000 lei 
-capitolul 51.02.71-Autoritati publice si actiuni externe-cheltuieli de 
                               capital se majoreaza cu suma de 2.000 lei  
                               ramanand la suma de                                                   14.000 lei 
-capitolul 54.02.10-Alte servicii publice generale-cheltuieli de personal 
                               se diminueaza cu suma de 15.000 lei  
                               ramanand la suma de                                                   36.000 lei 
-capitolul 54.02.20-Alte servicii publice generale-bunuri si servicii 
                               se diminueaza cu suma de 2.000 lei 
                               ramanand la suma de                                                   12.000 lei 
-capitolul 61.02.10-Ordine publica si siguranta nationala-cheltuieli de 
                               personal  se diminueaza cu suma de 1.000 lei 
                               ramanand la suma de                                                   42.000 lei 
-capitolul 65.02.10-Invatamant-cheltuieli de personal se diminueaza cu 
                               suma de 28.000 lei ramanand la suma de                  786.000 lei 
-capitolul 66.02.10-Sanatate-cheltuieli de personal se diminueaza cu suma 
                               de 7.000 lei ramanand la suma de                               13.000 lei 

            -capitolul 67.02.10-Cultura, recreere si religie- cheltuieli de personal se 
                               majoreaza cu suma de 500  lei ramanand la                11.500 lei  
-capitolul 67.02.59-Cultura, recreere si religie-alte cheltuieli 
                               se diminueaza 
                               cu suma de 2.000 lei ramanand la suma de                 37.000 lei 
-capitolul 68.02.57-Asigurari si asistenta sociala-asistenta sociala 
                               se majoreaza cu suma de 35.000 lei 
                               ramanand la suma de                                                 202.000 lei 
-capitolul 84.02.20-Transporturi-bunuri si servicii se majoreaza cu  
                                suma de 13.000 lei ramanand la suma de                   38.000 lei 
-capitolul 84.02.71-Transporturi-cheltuieli de capital se diminueaza 
                                cu suma de 13.000 lei ramanand la suma de            113.060 lei   
                                
 

 
Art.2 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.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, instituŃiilor şi autorităŃilor interesate şi se 
aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

 
 

Dochia, 16 noiembrie 2012 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                   Stamate Vasile                                                            Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 


