
 
Anexa nr. 1 la HCL nr.      din 02.05.2018 privind  rectificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Dochia pentru anul 2018 

 

 

 

 

 

I. redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii după cum 

urmează:                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                          -LEI- 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

INFLUENŢE 

RECTIFICARE 

TRIM.II 

1. CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR 

REZIDUALE: 74.02.06 

- Alin. 71.01.30: „Alte active fixe” 

- Obiectiv de investiție: „Branșament rețea de canalizare 

Com. Dochia” 

 

 

 

 

- 20.000 

2. ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINȚELOR, 

SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII COMUNALE  

- Alin. 71.01.02: „Maşini, echipamente și mijloace de 

transport” 

- Obiectiv de investiție: „Cofinanțare achiziție 

buldoexcavator” 

 

 

 

 

 

- 3.000 

 

3. PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA 

INCENDIILOR: 61.02.05 

- Alin. 71.01.02: „Maşini, echipamente și mijloace de 

transport” 

- Obiectiv de investiție: „Cofinanțare achiziție 

buldoexcavator” 

 

 

 

 

 

+23.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Primăria Comunei Dochia 

Jud. Neamţ, România 

Strada nr.1, Nr.1223 

CUI 15646469 

 

 

Nr. 2371 /27.04.2018                                                                                                              Aprob, 

                                                                                           Ordonator principal de credite 

                                                                                                                      Primar, 

                                                                                                     Păduraru Constantin 

    

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

 

 În baza prevederilor art.19, alin. (2), ale art.48, alin.(2) şi ale art. 49, alin. (6) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Subsemnata, Pantaziu Elena, în calitate de inspector principal 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 2018, 

ca urmare a efectuării următoarelor modificări: 

 

II. redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii după cum 

urmează:                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                          -LEI- 

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

INFLUENŢE 

RECTIFICARE 

TRIM.II 

4. CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR 

REZIDUALE: 74.02.06 

- Alin. 71.01.30: „Alte active fixe” 

- Obiectiv de investiție: „Branșament rețea de canalizare 

Com. Dochia” 

 

 

 

 

- 20.000 

5. ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINȚELOR, 

SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII COMUNALE  

- Alin. 71.01.02: „Maşini, echipamente și mijloace de 

transport” 

- Obiectiv de investiție: „Cofinanțare achiziție 

buldoexcavator” 

 

 

 

 

 

- 3.000 

 

6. PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA  



INCENDIILOR: 61.02.05 

- Alin. 71.01.02: „Maşini, echipamente și mijloace de 

transport” 

- Obiectiv de investiție: „Cofinanțare achiziție 

buldoexcavator” 

 

 

 

 

+23.000 

 

Motivaţie:  

Propunerea aprobării redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de 

investiții pentru anul bugetar 2018 prezentate în tabelul de mai sus are drept fundamentare două 

premise principale: 

- Deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsura 1/6B „ Dezvoltarea 

durabilă a teritoriului” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală derulată de către 

GAL – Asociația Drumurile Bistriței; 

- Decalarea termenului preconizat de finalizare a obiectivului de investiții „ Realizare 

rețea de canalizare Comuna Dochia” și implicit amânarea implementării obiectivului 

de  investiții „Branșament rețea de canalizare Com. Dochia”, obiective în strânsă 

corelație și interdependență. 

Menționăm că unul dintre obiectivele măsurii 1/6B „ Dezvoltarea durabilă a teritoriului” 

este îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare în cadrul 

autorităților publice locale, motiv pentru care la nivelul Primăriei Comunei Dochia s-a considerat 

oportună aplicarea în vederea achiziționării unui buldoexcavator. Suma maximă nerambursabilă 

care poate fi acordată pentru finanțare este de 40.000 euro pentru cheltuielile eligibile cuprinse în 

Ghidul solicitantului. 

Potrivit calendarului afișat de către GAL – Asociația Drumurile Bistriței în data de 

02.04.2018 s-au lansat apelurile de selecție a proiectelor pentru măsura M1/6B, iar pe 14.05.2018 

este termenul limită de depunere a proiectelor. Având în vedere …. 

 

                  Inspector principal contabilitate, 

                                                                                                                  Pantaziu Elena 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


