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 HOTĂRÂREA
Nr.50 din 29 iulie 2020

privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în semestrul I pe anul 2020

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin ă ordinară în luna iulieș ț
2020;

Având în vedere prevederile:
- art.  129 alin.  (4) ,  lit. ,,a” raportate la cele ale art.155, alin.1,  lit. ,,c”, combinat cu

alin.4., lit. ,,b”  din Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,ț
- art.  11 alin. (2), art. 49 alin. (12) şi (13) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând execuţia bugetului local pe semestrul I anul 2020,

inând seama de estimarea bugetului local pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea nr.Ț  11
din 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, bugetul instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020;

Luând act de :
a)  referatul  de  aprobare  al  primarului  comunei  Dolje ti,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,ș

înregistrat sub nr.5562 din 15.07.2020;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Dolje ti, înregistrat sub nr.5563 din  15.07.2020;ș
c)  avizul  comisiei  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea

teritoriului,  urbanism,  protecţie  mediu  şi  turism  i  al  comisiei  juridice  i  de  disciplină  aleș ș
Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3ț
iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ TEȘ

Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Dolje ti, la sfâr itul semestrului Iș ș
pe anul 2020, pe secţiuni,  prevăzut în anexele 1 i 2,  care fac parte integrantă din prezentaș
hotărâre.

Art.2._Secretarul general al comunei Doljeşti va aduce la cunoştinţa locuitorilor prezenta
hotărâre şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate:

- Institu iei Prefectului - judeţul Neamţ;ț
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentului contabilitate, financiar, impozite i taxe locale.ș

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Aviz de legalitate,
                 ARCANA MARCEL                                          Secretar General al Comunei, 

                                                                                      CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi: _14___consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.
                                2.  Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  _14__  voturi pentru.



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNEI DOLJEŞTI
Nr. 5562 din 15.07.2020

REFERAT DE APROBARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE:
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei în trimestrul II 

pe anul 2020

REFERAT DE APROBARE
  la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie a bugetuluiț

local al comunei în semestrul I pe anul 2020

Legisla ia care stă la baza elaborării proiectului de hotărâreț
 Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ț ț
 Legea nr.  273/2006,  privind finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iț ș

completările ulterioare.

Legiuitorul a stabilit că în lunile aprilie, iulie i octombrie, pentru trimestrulș
expirat,  i  cel  târziu  în  decembrie,  pentru  trimestrul  al  patrulea,  ordonatoriiș
principali  de  credite  ai  bugetelor  locale  au  obliga ia  de  a  prezenta  în  edin ăț ș ț
publică,  spre  analiză  i  aprobare  de  către  autorită ile  deliberative,  execu iaș ț ț
bugetelor, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare
a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfâr itul anului bugetulș
să nu înregistreze plă i restante i ca diferen a dintre suma veniturilor încasate iț ș ț ș
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finan area exerci iului bugetar curent, peț ț
de o parte, i suma plă ilor efectuate i a plă ilor restante, pe de altă parte, să fieș ț ș ț
mai mare decât zero, conform art. 49 alin. (12)-(13) din Legea nr. 273/2006, cu
modificările ulterioare.

Rezultatele preconizate prin adoptarea acestui proiect de hotărâre:
Contul  de execu ie bugetară oglinde te realizările,  dimensiunea efectivă aț ș

activită ii  economice  i  sociale  consumatoare  de  resurse  i  producătoare  deț ș ș
rezultate. 

Totodată prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce institu ia i-a propus iț ș ș
cuprinde  toate  opera iile  efectuate  de  institu ie  în  anul  bugetar  în  legătură  cuț ț
încasările i plă ile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul.ș ț

Având în vedere cele  de  mai  sus,  vă propun spre  dezbatere  proiectul  de
hotărâre  privind  aprobarea  execu iei  bugetare  pe  sec iunea  de  func ionare  iț ț ț ș
sec iunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în semestrul I pe anul 2020.ț

PRIMAR,



      OICAN IOSIFȘ

Primăria comunei Dolje tiș
Jude ul Neamț ț
Nr. 5563 din 15.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al comunei în

semestrul I pe anul 2020

În conformitate cu art. 49 , alin.12 din Legea 273 /2006 privind finanţele
publice  locale  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  care  prevede  -«
Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezentat în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite
pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu
scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor,
prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului : să nu se înregistreze
plăţi  restante  ;  diferenţa  dintre  suma  veniturilor  încasate  şi  excedentul  anilor
anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma
plăţilor restante , pe de alta parte , să fie mai mare decât zero. », 

se propune spre aprobare contul de execuţie al bugetului local al comunei
Dolje ti, pe cele două sectiuni la data de 30.06.2020. ș

Veniturile  totale  prevăzute  în  bugetul  local  pentru semestrul  I  anul  2020
sunt în sumă de 5 968 000 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 7 894 000 lei. 

     Veniturile realizate în semestrul I anul  2020 sunt în sumă de 6 253 585 lei, iar
cheltuielile sunt în sumă de 4 751 271 lei.

Veniturile  şi  cheltuielile  au  fost  efectuate  în  conformitate  cu  prevederile
legale, nu s-au înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate
plăţi fără repartizări în capitole bugetare şi deschideri de credite. 

Din  analiza  contului  de  executie  la  data  de  30.06.2020  s-au  constatat
urmatoarele :

 -  veniturile  au  fost  realizate  in  procent  de  104,79 %, iar  cheltuielile  in
procent de 60,19  %. 

Proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele de necesitate, oportunitate
şi legalitate pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Dolje ti.ș

INSPECTOR SUPERIOR,



ADOCHI EI MARIAȚ


