
HOTĂRÂREA nr. 36 din 19 .07. 2019 

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Dochia pentru anul 2019 

 

  Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 19 iulie  2019, 

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

Dochia  , luând în discuţie raportul de specialitate nr. 4090/08.07.2019, 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 ; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia 

            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. 

 

    Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

          Chiuaru Vasile                                                                                              Secretar, 

                                                        Pascaru Vasile 

        

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 

consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi 

 

 

 

R O MÂ N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 36  din  19.07.2019 

 

 

 

 

 

         1.Virarea creditelor bugetare de la un capitol  la alte capitole ale clasificaţiei bugetare în cadrul 

trimestrului III pentru secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:   

 

     

                                                                                                                       -Lei- 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

INFLUENŢE RECTIFICARE 

TRIM.III 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

1. ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINŢELOR, 

SERVICIILOR ŞI DEZVOLTĂRII COMUNALE: 

70.50.00 

Alin. 71.01.30.: „Alte active fixe”” 

 

 

 

-5000 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

      1.DRUMURI SI PODURI 

84.03.01 

  Alin.71.01.30.: ”Alte active fixe” 

 

+5000 

 

 

 


