
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA  D O L J E Ş T I
P R I M A R

617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
                          adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 i modificarea listei de investi iiș ț

Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă ordinară la data de 29 iunie 2020 ;ș ș ț

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- art. 129, alin. (2), lit. ,,b” i alin. (4), lit. ,,aș ” din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57 din 3ț ț

iulie 2019 privind Codul administrativ;
-  art.19,  alin.2  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iț ș

completările ulterioare;
-  art.  155,  alin.  (5)  lit.  ”b” din  Ordonan a  de  urgenta  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codulț

administrativ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 11 din 14 februarie 2020 privind aprobareaș

bugetului local pe anul 2020, bugetul institu iilor publice i activită ilor finan ate integral sau par ial dinț ș ț ț ț
venituri proprii pe anul 2020;

Luând act de:
-comunicarea Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ referitoare la Hotararea nr. 554 din

16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,  prevazut in
bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale  afectate de calamitatile naturale;

- referatul de aprobare a primarului comunei Dolje tiș  nr. 5878   din 28.07.2020, privind  rectificarea
bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Dolje ti pe anul 2020;ș ș

-  raportul de specialitate  al  Compartimentului  contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe nr.ș  5879 din
28.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020;

- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Dolje ti;ș
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019ț ț

privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 cu suma de 68 mii lei   la partea de
venituri  i cu suma de 68  mii lei  la partea  de cheltuieli, conform anexei nr.1  la prezenta hotărâre.ș

Art.2. Se aprobă modificarea i completarea listei  de investi iiș ț  conform anexei nr.2 la prezenta
hotărâre.

Art.3. Compartimentul  contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe  locale  din  aparatul  propriu  alș
primarului, cu acordul primarului comunei, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.  4. Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cuno tin ă  publică  i  se  comunică  prin  grija  secretaruluiș ț ș
general al comunei Dolje ti.                                        ș

                     P R I M A R,                                                             Aviz de legalitate,
              I O S I F   O I C A N                                          Secretar General al Comunei, Ș
                                                                                                    CEZAR MIHAELA



Anexa nr.1  la H.C.L. nr.   din 29.07.2020
STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL (MII

LEI)
DENUMIREA INDICATORILOR Program

aprobat
H.C.L. nr. 46
/ 29.06.2020

Program
de

rectificare
la data de
29.07.2020

Influen eț
+/-

Veniturile  totale  ale  bugetului  local  sunt
formate din: 

9935 10003 +68

1. Impozit pe venit 2 2 -
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1294 1294 -
3. Impozite i taxe de proprietate ș 386 386 -
4. Sume defalcate din TVA 6182 6182 -
5.Taxe  pentru  utilizarea  bunurilor,  autorizarea
utilizării bunurilor sau desfă urarea de activită iș ț

232 232 -

6.Alte impozite si taxe fiscale 7 7 -
7. Venituri din proprietate 17 17 -
8. Venituri din prestări servicii 14 14 -
9.  Venituri  din  taxe  administrative,  eliberări
permise

8 8 -

10. Amenzi 240 240 -
11. Diverse venituri 260 260 -
12. Subven ii de la bugetul de statț 879 879 -
13. Subven ii de la alte administra ii (AFIR)ț ț 308 308 -
14.Subven ii primite din fondul de interven iiț ț - 68 +68
15. Dona ii i sponsorizăriț ș 106 106 -
Cheltuielile bugetului local sunt formate din: 11861 11929 +68
- Cheltuieli de personal 2929 2929 -
- Cheltuieli materiale si servicii 2461 2502 +41
- Fond de rezervă 70 70 -
- Alte cheltuieli 165 165 -
- Cheltuieli de capital 5190 5209 +19
- Transferuri 20 20 -
- Asisten ă socialăț 618 626 +8
-Transferuri  intre  unită i  ale  administra ieiț ț
publice

-- - -

-Cheltuieli FEADR 408 408 -
PRIMAR,                                          CONTABIL,

                                     IOSIF OICAN                             MARIA ADOCHI EIȘ Ț

ANEXA nr.2 la HCL nr. din 29.07.2020
LISTA INVESTITII

AN 2020



Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI

CAPITOL Cant. Valoare HCL nr
46/29.06.2020

Valoare HCL nr
29/07/2020

Influen
e +/-ț



1 Extindere, modernizare, reabilitare i ș
dotare Clădire Primărie

51.02.71 1 115 123 +8

2 Amenajare parcare primărie i an  din ș ș ț
beton (proiect, avize)

51.02.71 1 71 71

3 Sistem supraveghere 51.02.71 80 80
4 Gard sediul nou primărie 51.02.71 5 7 +2
5 Dotare mobilier primărie 51.02.71 - - -

TOTAL CAPITOL 51.02 271 281 +10
6 Dotări aparat respirat cu cască 61.02.71 2 10 10 -
7 Reabilitare, modernizare si extindere Corp

A coala Gimnazială GHE. Pătra cuȘ ș
65.02.71 1 98 98 -

8 Gard Grădini a Dolje tiț ș 65.02.71 1 80 80 -
9 Amenajare parc joacă Grădini a Dolje tiț ș 65.02.71 1 60 60 -

10 Instala ii interioare gaz metan Scoala  ț
Gh.Patrascu Buruienesti(proiect, avize, 
lucrări)

65.02.71 4 36 36 -

11 Instala ii interioare gaz metan Scoala  ț
Dolje ti i Gradinita Dolje ti ș ș ș
(proiect,avize)

65.02.71 3 27 27 -

12 Instala ii interioare gaz metan Scoala  ț
Buhonca (proiect, avize)

65.02.71 1 9 9 -

13 Instala ii interioare gaz metan Grădini a  ț ț
Rotunda (proiect, avize)

65.02.71 1 9 9 -

TOTAL CAPITOL 65.02 319 319 -
14 Modernizare, reabilitare si dotare 

Dispensar Dolje tiș
66.02.71 1 651 660 +9

15 Instala ii interioare gaz metan Dispensar ț
Rotunda (proiect, avize)

66.02.71 1 9 9 -

16 Bran ament canalizare Dispensar ș
Rotunda((proiect, avize)

66.02.71 1 5 5 -

TOTAL CAPITOL 66.02 665 674 +9
17 Amenajare parcare Cămin cultural Dolje tiș 67.02.71 145 145 -
18 Amenajare parc joacă teren 

intravilan(proiect, avize, lucrări)
67.02.71 50 50 -

19 Instala ii interioare gaz metan Camin ț
cultural Dolje ti (proiect, avize)ș

67.02.71 9 9 -

TOTAL CAPITOL 67.02 204 204 -
20 Instala ii interioare gaz metan Centru ț

social Buruiene ti (proiect, avize)ș
68.02.71 9 9 -

21 Înfiin are distribu ie gaze naturale i ț ț ș
racorduri

70.02.71 1 3316 3316 -

22 Modernizare Drumuri săte ti 9,925 km ș
(avize, SF, proiect, TOPO)

84.02.71 9,925 
km

170 170 -

23 Modernizare DS 7,946 km
(avize, SF, proiect, studii TOPO)

84.02.71 7,946 
km

130 100 -30

24 Alei pietonale (studii topo, documenta ii ț
cadastrale, SF)

84.02.58 408 408 -

25 Amenajare an uri si parcare Buruiene tiș ț ș 84.02.71 96 96 -
26 Reabilitarea si modernizarea drumurilor 

comunale afectate de calamitati  in 
comuna Doljesti, Judetul Neamt

84.02.71 - 30 +30

TOTAL CAPITOL 84.02 804 804 -
TOTAL GENERAL 5598 5617 +19

               

ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț



Nr. 5878   din 28.07.2020

REFERAT DE APROBARE
 A PROIECTULUI  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 IȘ

MODIFICAREA LISTEI DE INVESTI II Ț

 Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale bugetele locale seț
aprobă de către consiliile locale ale comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor, jude elor i de Consiliulș ț ș
General al Municipiului Bucure ti, după caz.ș

 Pe  parcursul  exerci iului  bugetar,  autorită ile  deliberative  pot  aproba  rectificarea  bugetelorț ț
prevăzute la alin. (1) lit. a) i b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare aș
bugetului de stat, precum i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.ș
Rectificărilor  bugetelor  locale  li  se  vor  aplica  acelea i  proceduri  ca  i  aprobării  ini iale  a  acestora,  cuș ș ț
excep ia termenelor din calendarul bugetar.ț

Propun rectificarea bugetului local conform sumei atribuite Comunei Dolje ti prin Hotararea nr. 554ș
din 16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,  prevazut
in  bugetul  de  stat  pe  anul  2020,  pentru  unele  unitati  administrativ-teritoriale   afectate  de  calamitatile
naturale.

Completarea  listei de investi ii, se face în sensul înscrierii investi iei ,,Reabilitarea si modernizareaț ț
drumurilor comunale afectate de calamitati  in comuna Doljesti, Judetul Neamt”, al cărei contract se va
încheia cu Compania Natională de Investi iiț , dar pentru care partea de ob inere avize, autorizatie ine deț ț
bugetul local cu suma de 30 mii lei.

În ce prive te modificarea ș listei de investi ii : ț
-la obiectivul ,, Extindere, modernizare, reabilitare i dotare Clădire Primărie,, se adaugă suma de 2ș

mii lei reprezentând diferentă plată pentru servicii de proiectare necesare pentru lucrările suplimentare
- la obiectivul ,, Modernizare, reabilitare si dotare Dispensar Dolje ti” se adaugă suma de 9 mii leiș

reprezentând diferentă plată pentru servicii de proiectare i asisten ă din partea proiectantului ;ș ț
- la obiectivul ,, Gard sediul nou primărie” se adaugă suma de 2 mii lei.
Conform celor prezentate mai sus, se impune o nouă rectificare a bugetului local aprobat pentru anul

2020 i modificarea listei de investi ii, i aprobarea proiectului de hotărâre, care întrune te condi iile legaleș ț ș ș ț
pentru a fi adoptat.

PRIMAR,
IOSIF OICANȘ



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr. 5879 din 28.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI
LOCAL PE ANUL 2020 I MODIFICAREA LISTEI DE INVESTI IIȘ Ț

 Subsemnata  Adochi ei  Maria,  inspector  superior  în  compartimentul  contabilitate,  financiar,ț
impozite i taxe locale în cadrul Primăriei comunei Dolje ti prin prezentul raport de specialitate va aduc laș ș
cuno tin ă următoarele:ș ț

 Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale se
aprobă de către consiliile locale ale comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliulș
General al Municipiului Bucure ti, după caz.ș

 Pe  parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  deliberative  pot  aproba  rectificarea  bugetelor
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a
bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Rectificărilor  bugetelor  locale  li  se  vor  aplica  aceleaşi  proceduri  ca  şi  aprobării  iniţiale  a  acestora,  cu
excepţia termenelor din calendarul bugetar.

Având in vedere :
- referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti nr.ș  5878 din 28.07.2020,
- comunicarea Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ referitoare la Hotararea nr. 554

din 16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,  prevazut
in  bugetul  de  stat  pe  anul  2020,  pentru  unele  unitati  administrativ-teritoriale   afectate  de  calamitatile
naturale;

Propun rectificarea bugetului local pe anul 2020 cu suma de 68 mii lei  la partea de venituri  cât iș
la partea  de cheltuieli.

Conform celor prezentate mai sus si referatul de aprobare a primarului localită ii Dolje ti, se impuneț ș
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020 i modificarea listei de investi ii, întrucât proiectul deș ț
hotărâre întrune te condi iile legale pentru a fi adoptat.ș ț

INSPECTOR,

ADOCHI EI MARIAȚ
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