
 

     HOTĂRÂREA nr.27/2012 
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012 

 

 

 

              Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 27 aprilie 2012, 
                 Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru Petru privind 
rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012, precum şi referatul nr.2220/26.04.2012 întocmit de 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, precum şi comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, adresa 
nr.1461/18.04.2012 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice NeamŃ, adresa Consiliului JudeŃean NeamŃ 
nr.4794/26.04.2012, precum şi Hotărârea Consiliului Local al comunei Dochia nr.5/25.01.2012-privind aprobarea 
bugetului local al comunei Dochia pe anul 2012; 
                 În baza Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;H.G. 
nr.255/2012 - privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităŃi administrativ-teritoriale; Legii nr.69/2010-legea responsabilităŃii 
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 administraŃiei 
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 2012, după cum urmează: 
 

    Partea de VENITURI  se modifica de la suma de 3.708 mii lei, crescand  cu suma de 1.157 
mii lei la suma de 4.865 mii lei, suferind modificari urmatoarele capitole : 

-capitolul 07.02.01-Impozit si taxa pe cladiri se majoreaza cu suma de 
                               1.000 lei ramanand la suma de                                    24.000 lei 
-capitolul 07.02.02-Impozit si taxa pe teren se majoreaza cu suma de  
                               11.000 lei ramanand la suma de                                140.000 lei 
-capitolul 11.02.05-Sume defalcate din TVA pentru drumuri se majoreaza 
                               cu suma de 40.000 lei ramanand la suma de               54.000 lei  
-capitolul 11.02.06-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
                               locale se majoreaza cu 
                                suma de 200.000 lei ramanand la suma de               569.000 lei 
-capitolul 37.02.01-Donatii si sponsorizari se majoreaza cu suma de 
                               1.000 lei ramanand la suma de                                      1.000 lei 
-capitolul 39.02.07-Venituri din vanzarea unor bunuri din domeniul 
                                privat se majoreaza cu suma de 4.000 lei 
                                ramanand la suma de                                                    4.000 lei 
 
-capitolul 43.02.20-Alte subventii primite de la administratia centrala 

 

      R OMÂN IA  

            JUDEŢUL NEAMŢ 
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                               pentru finantarea unor activitati se majoreaza cu suma de 
                               900.000 lei ramanand la suma de                              900.000 lei  
Partea de CHELTUIELI se modifica de la suma de 3.859 mii lei., crescand cu suma de 1.157 

mii lei la suma de 5.016 mii lei, suferind modificari urmatoarele capitole : 
-capitolul 51.02.10- Autoritati publice si actiuni externe-cheltuieli de 
                                personal se diminueaza cu suma de 20.000 lei 
                                ramanand la suma de                                                260.000 lei 
-capitolul 51.02.20-Autoritati publice si actiuni externe-bunuri si servicii 
                                se majoreaza cu suma de 10.000 lei ramanand la    220.000 lei  
-capitolul 51.02.71-- Autoritati publice si actiuni externe cheltuieli  
                                de capital se majoreaza cu  
                                suma de 4.000 lei ramanand la                                     4.000 lei 
-capitolul 54.02.10-Alte servicii publice generale-cheltuieli de personal 
                               se majoreaza cu  suma de 20.000 lei ramanand la  
                               suma de                                                                       51.000 lei 
-capitolul 54.02.20-Alte servicii publice generale-bunuri si servicii se 
                               majoreaza cu suma de 7.000 lei ramanand 
                               la suma de                                                                   14.000 lei 
-capitolul 67.02.20-Cultura, recreere si religie-bunuri se servicii se 
                                majoreaza cu suma de 5.000 lei ramanand la             12.000 lei 
-capitolul 67.02.59-Cultura, recreere si religie-alte cheltuieli se 
                               majoreaza cu suma de 1.000 lei ramanand la              46.000 lei  
-capitolul 67.02.70-Cultura, recreere si religie-cheltuieli de capital 
                               se majoreaza cu suma de  958.000 lei ramanand la  979.000 lei 
-capitolul 70.02.20-Locuinte, servicii si dezvoltare-bunuri si servicii 
                               se majoreaza cu suma de 25.000 lei ramanand la       75.000 lei 
-capitolul 74.02.20-Protectia mediului-bunuri si servicii se majoreaza 
                               cu suma de 10.000 lei ramanand la suma de               10.000 lei 
-capitolul 74.02.71-Protectia mediului-cheltuieli de capital se diminueaza 
                               cu suma de 24.000 lei ramanand la suma de          2.041.000 lei 
-capitolul 84.02.20-Transporturi-bunuri se servicii se majoreaza cu  
                                suma de 81.000 lei ramanand la suma de                   95.000 lei 
-capitolul 84.02.71-Transporturi-cheltuieli de capital se majoreaza 
                                cu suma de 80.000 lei ramanand la suma de              80.000 lei       
                                     

 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia şi compartimentul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, instituŃiilor şi autorităŃilor interesate şi se 
aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

Dochia, 27 aprilie 2012 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                     Chiuaru Vasile                                                                 Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 


