ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.47 / 30.09.2019
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 nr.5864 /2019 , luând în discuţie raportul de specialitate nr. 5863/27.09.2019, 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 ; Legea nr.50/2019 privind bugetul de
stat pe anul 2019.
Adresa adresa nr.19913/26.09.2019 a Consiliului Județean Neamț de repartizare a cotei
de 7,5 % de la bugetul de stat conform HCJ nr. 208/2019.
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 general al comunei Dochia
Pascaru Vasile

Anexa nr. 1 la PHCL nr. 47 din 30.09.2019
I.Suplimentarea atât a cheltuielilor,cât şi a veniturilor bugetului local aferente secţiunii de
funcţionare pentru trimiestrul IV, după cum urmează:
-LeiDENUMIRE INDICATORI
INFLUENŢE RECTIFICARE
TRIM.IV
1.VENITURI
-Subcap.04.02.04. :
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

300.000

-LEIINFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV

1.CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE 67.02.

 -Alin.71.01.30. Alte active fixe

255.000

2.LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE 70.06.

 -Alin.71.01.30. Alte active fixe

CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE

5.500

INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV

1.AUTORITATI PUBLICE 51.02.

 -Alin.20.01.30 .Alte bunuri si servicii pentru intretinere

5.500

 -Alin.20.25. Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

6.000

 -Alin.20.05.30. Alte obiecte de inventar

8.000

2.LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE 70.02.

 -Alin.20.05.30. Alte obiecte de inventar

10.000

 -Alin.20.01.30. Alte bunuri si servicii

10.000

Virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol al clasificaţiei bugetare pentru
secțiunea de funcționare în cadrul trimestrului IV, după cum urmează:
II.

1. AUTORITĂŢI EXECUTIVE: 51.02.01.03
- Alin. 10.01.06.: „„Alte sporuri”
- Alin. 10.01.01.: „Salarii de bază”
- Alin.20.02.Reparatii curente
- Alin.20.05.30. Alte obiecte de inventar
2. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 61.02.
- Alin. 10.01.06.: „Alte sporuri”
- Alin. 10.01.01.: „Salarii de baza”
3. BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE ,ORAŞENEŞTI, MUNICIPALE:
67.02.03.02
- Alin. 10.01.06.: „Alte sporuri”
- Alin. 10.01.01.: „Salarii de baza”
4. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.02.
- Alin.57.02.01. Ajutoare sociale in numerar
- Alin.10.03.07.Contributii asiguratorie de munca
- Alin. 10.01.01.: „Salarii de baza”

-10.850
+10.850
-10.000
+10.000
-7040
+7040

-680
+680

-20.000
+3.000
+17.000

