
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 36 / 10.07.2019 

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Dochia pentru anul 2019 

 

  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 

          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. 
 

 

INIŢIATOR 

     Primar,  

                Păduraru Constantin 

                       Avizat, 

                              Secretar, Pascaru Vasile 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
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   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 
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Nr.  4101 din  09 .07.2019 

     

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 , 

vă aduc la cunoştinţă spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019, 

ca urmare a efectuării următoarelor modificări: 

         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 

 

  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 
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Primăria Comunei Dochia 

Jud. Neamţ, România 

Strada nr.1, Nr.1223      

CUI 15646469 

 

    

Nr. 4090/08.07.2019                                                                                                                                 

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 O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,art.129,alin.4, lit.a.  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 efectuării următoarelor modificări: 

virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificaţiei bugetare pentru secțiunea de 

funcționare, după cum urmează: 

         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 

 

 

 

 



 

 

 

Motivaţie:  

       

    Virarea de credite bugetare din capitolul  70.50.00. - Alte servicii in domeniul locuintelor si 

dezvoltarii comunale , in capitolul  84.03.01- Drumuri si poduri , precum si asigurarea de credite 

bugetare , are in vedere referatul de necesitate al Doamnei Gaman Veronica-inspector superior  

urbanism , privind necesitatea si oportunitatea efectuarii unei lucrari de investitie publice, prin care se 

propune modernizarea drumurilor comunale si satesti . 

       In acest sens fiind necesar obtinerea de avize pentru derularea proiectului. 

 

 

                                                                                                                Contabil, 

                                                                                                                            Ciocan Agnes 


