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HoTAnAREA

privind aprobarea viririlor a. .".ailI**-:il"3i:Ht"#itot la auul ar ctasificagiei bugetare
pentru bugetul local pe anul20L7 qi modificarea listei de investi{ii

Consiliul Local Doljeqti, intrunit in qedinf[ ordinard;
Analizdnd proiectul de hotdrAre initiat de primarul comunei Doljegti si referatul nr.8514 din

26.07.2017 intocmit de compartimentul de financiar, contabilitate, impozite qi taxe locale, in care se
propune aprobarea virdrilor de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaliei bugetare pentru
bugetul local pe arr.;J 2017 lutilizarea unei sume din excedentul anilor precedenti pentru finan{area
cheltuielilor de dezvoltare, cdt gi modificarea listei de investilii.

in conformitate cu prevederile:
- art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu

modifi c[rile qi completdrile ulterioare;
-art.49 alin. (4) din Legea privind finanlele publice locale nr.27312006, cu modificdrile qi

complet6rile ulterioare;
- Irgea nr. 6 din 16 februarie 20L7 bugetului de stat pe anul 2Ol7;
- Hot6rArii Consiliului Local Doljeqti nr.44 din27 martie 2017 privind aprobarea bugetului local

pe anul 2017, bugetul instituliilor publice qi activit[1ilor finan]ate integral sau pa(ial din venituri
proprii pe anul 2017;

Fiind indeplinite procedurile cuprinse in art. 44-45 qi in art. 94-98 din L,egea administratiei
publice^locale nr. 21512001, republicatE, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administratiei publice
locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare;

HorAnA$rE
Art. 1. Se aprobi virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificaliei bugetare

pentru bugetul local pe antil2017, conform anexei nr.1 la prezenta hotir6re, astfel:
-,,Se vireazl suma de 24 mii lei de la capitolul 70 - ,,Servicii dezvoltare,, la capitolul 67

02.03.07 -,,crmin cultural" - 11 mii lei qi la capitolul 65.02,,invd[dm6nt" - 13 mii lei.
-,,Se vireazi suma de 237 mii lei de la capitolul 65.02,,invdf6m6nt" la capitolul 51.02

,,Autoritefl executive", suma de 128 mii lei qi la capitolul67.02,,Cu1tur6, recreere qi religie" suma de
109 mii lei."

Art. 2. Se aprob[ utilizarea sumei de 272 mii lei din excedentul anilor precedenti pentru
finanfarea cheltuielilor de dezvoltare.

Art. 3. Se aprobd modificarea listei de investilii conform anexei nr.2laprezentahotdr6re.
Art, 4. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinleazd compartimentul

de financiar, contabilitate, impozite qi taxe locale.
Art. 5. Secretarul comunei Doljeqti va aduce la cunoqtinfa locuitorilor prezenta hotlrAre qi o va

inainta autorit5tilor qi persoanelor interesate :

- Instituliei Prefectului- judeful Neam!;
Primarului

ntu.lui financiar, contabilitate, impozite gi taxe locale.
Aviz de legalitate,$EDINTA,

Secretar U MIIIAELA
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Anexa I la H.CL. nr.78127.07.2017
Structura veniturilor si cheltuielilor ului local (mii

DENUMIREA INDICATORILOR Program aprobat

H.C.L. nr.73 din
26.06.2017

Program de

rectificare la

data de

27.07.2017

Influienle
+l-

Venitu la'ffitatrealC"htgetului loc*t.***tft atediu |i612 7,.617,l

L. Impozit pe venit 8 8

2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1183 1183

3. Impozite qi taxe de proprietate 339 339

4. Sume defalcate din TVA 5247 5247

5.Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizdrii bunurilor

sau desft.qurarea de activitdJi

156 r56

6.Alte impozite si taxe fiscale 7 7

7. Venituri din proprietate 2t 2t

13 13

9. Venituri din taxe administrative, eliber5ri permise 19 l9

10. Amenzi 100 100

11. Diverse venituri 9 9

12. Subventii de la bugetul de stat 510 510

Cheltuielile bugetului local sunt formate din: t1042 11314 +272

- Cheltuieli de personal 3697 4129 +432

. Cheltuielituflteriale.El'serlrieii 1370 1433 +63

- Fond de rezervd la dispozifia Consiliului local 104 104

- Alte cheltuieli 150 250 +100

- Cheltuieli de capital 2s32 2567 +J5

- Transferuri 30 30

- Asistenti sociald 1259 901 -3s8

-Transferuri intre unitdli ale administrajiei publice 50 50

-Programe
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