
 
HOTĂRÂREA nr.60/2013 

privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013 
 
 

        Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 27 noiembrie 2013, 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2013, 
precum şi referatul de specialitate nr.6626/26.11.2013, întocmit de compartimentul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
           Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi 
comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, adresele D.G.F.P. Neamţ 
nr.15603/13.11.2013 şi nr.16933/22.11.2013;         
           În baza O.U.G. nr.99/2013-privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;Legii 
nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;Legii 
nr.69/2010-legea responsabilităţii 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 
administraţiei 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 2013, după cum 
urmează: 
 

Partea de VENITURI se majoreaza de la suma de 4.490,10 mii lei cu 101 mii lei 
ramanand la suma de 4.591,10 mii lei pe urmatoarele capitole: 

-capitolul 04.02.04-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul 
                               pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
                               se majoreaza cu suma  
                               de 15.000 lei ramanand la                                         360.000 lei 
-capitolul 11.02.02-Sume defalcate din TVA pentru finantarea  
                                cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 
                                se majoreaza cu suma de 26.000 lei  
                                ramanand la                                                              948.000 lei  
-capitolul 42.02.34-Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
                                incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 
                               petrolieri   se majoreaza  
                               cu suma de 60.000 lei ramanand la                           120.000 lei 
 
Partea de CHELTUIELI   se majoreaza de la suma de 4.599,10 mii lei cu 101 mii lei 

ramanand la suma de 4.700,10 mii lei pe urmatoarele capitole: 
-capitolul 51.02.20-Autoritati publice si actiuni externe-bunuri si servicii 
                                se majoreaza cu suma de 2.000 lei ramanand la      223.000 lei 
-capitolul 65.02.10 -Invatamant-cheltuieli de personal se majoreaza 
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                                cu suma de 26.000 lei ramanand la                          755.500 lei 
-capitolul 68.02.57-Asigurari si asistenta sociala-asistenta sociala se 
                               majoreaza cu suma de 65.000 lei ramanand la         238.000 lei 
-capitolul 70.02.20-Locuinte, servicii si dezvoltare-bunuri si servicii 
                                se majoreaza cu suma de 8.000 lei ramanand la      113.500 lei   
 

 

Art.2 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.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
 

Dochia, 27 noiembrie 2013 
 

                  Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Ceauşu Vasile                                                                      Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri 
locali în funcţie şi 6 consilieri prezenţi. 


