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PROIECT DE HOTARARE
privind validarea Dispoziției nr. 394 din 22 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Consiliul local Doljești, județul Neamț, întrunit în ședința extraordinară din data de
11.01.2021.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Dispoziției nr. 394 din 22 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local de
venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Luând act de:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Doljești, în calitatea de inițiator;
- Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar, impozite și taxe nr.
153 din 07.01.2021 prin care solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe
anul 2020;
- Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate din cadrul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Doljești;
În temeiul art. 129 alin. 4, lit. ”a”, art. 133 alin. 1, art. 139 alin . (1), art. 196 alin. (1), lit
”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEȘTI, adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă validarea Dispoziției nr. 394 din 22 decembrie 2020 privind rectificarea
bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, după cum urmează:
” Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Doljești cu suma de 150 mii lei,
conform anexei la prezenta dispoziție.”
Art. 2 Dispoziția nr. 394 din 22 decembrie 2020 a primarului comunei Doljești,
reprezintă Anexa nr.1 la prezenta și face parte integrantă din aceasta.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
contabilitate, financiar, impozite și taxe, iar Secretarul general al comunei Doljești va transmite
prezenta hotărâre Instituției Prefectului – județul Neamț.
INIȚIATOR,
PRIMAR LUNGU ALBERT

Anexă la Hotărârea nr. din 11.01.2021
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DISPOZIȚIA
nr. 394 din 22 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Lungu Albert – Primarul comunei Doljești, județul Neamț;
Având în vedere :
- adresa nr.26623 din 21.12.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ
prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, în trimestrul IV a.c., cu suma de 150 mii lei, din
Fondul de rezervă bugetară;
- raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar, impozite și taxe nr.
11071 din 22.12.2020 prin care solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
pe anul 2020;
-prevederile art.19, alin.2 și ale art.82, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr. 11 din 14 februarie 2020 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
-prevederile Legii nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
În temeiul art.196, alin.1, lit”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
DISPUNE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Doljești cu suma de 150 mii lei,
conform anexei la prezenta dispoziție.
Art.2 Compartimentul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale din aparatul propriu
al primarului, cu acordul primarului comunei, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3. Secretarul general al comunei Doljești va comunica prezenta dispoziție
compartimentului contabilitate financiar, impozite si taxe locale și Instituției Prefectului –Județul
Neamț în vederea exercitării controlului privind legalitatea actului administrativ.
PRIMAR,
LUNGU ALBERT

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
CEZAR MIHAELA

Anexa nr.1 la DISPOZIȚIA nr. 394 din 22 decembrie 2020
STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
(MII LEI)
DENUMIREA INDICATORILOR

Veniturile totale ale bugetului local sunt formate
din:
1. Impozit pe venit
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
3. Impozite și taxe de proprietate
4. Sume defalcate din TVA
5.Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau desfășurarea de activități
6.Alte impozite si taxe fiscale
7. Venituri din proprietate
8. Venituri din prestări servicii
9. Venituri din taxe administrative, eliberări
permise
10. Amenzi
11. Diverse venituri
12. Subvenții de la bugetul de stat
13. Subvenții de la alte administrații (AFIR)
14.Subvenții primite din fondul de intervenții
15. Donații și sponsorizări
Cheltuielile bugetului local sunt formate din:
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli materiale si servicii
- Fond de rezervă
- Alte cheltuieli
- Cheltuieli de capital
- Transferuri
- Asistență socială
-Transferuri intre unități ale administrației publice
-Cheltuieli FEADR
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Nr. 152 din 07.01.2021
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarare privind validarea Dispoziției nr. 394 din 22 decembrie 2020
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Având în vedere:
- adresa nr.26623 din 21.12.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Neamţ prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, în trimestrul
IV a.c., cu suma de 150 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară;
- raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar,
impozite și taxe nr. 11071 din 22.12.2020 prin care solicită rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020;
-prevederile art.19, alin.2 și ale art.82, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr. 11 din 14 februarie
2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
-prevederile Legii nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
Conform art. 82 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale
(1) Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de
intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau
retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie
a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se
valideze modificările respective.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului,
din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte
sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative, se majorează, respectiv se
diminuează bugetele locale prin decizie emisă de persoana care îndeplineşte calitatea de
ordonator principal de credite în condiţiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi modificările ulterioare, cu avizul
administraţiei judeţene a finanţelor publice.

Propun validarea dispoziției privind rectificarea bugetului local conform
sumei alocate prin Hotărârea nr. 1.100/ 2020 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe
anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
Conform celor prezentate mai sus, propun validarea Dispoziției nr. 394 din
22 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2020.
PRIMAR,
ALBERT LUNGU

ROMÂNIA
COMUNA DOLJEȘTI
JUDEȚUL NEAMȚ
Nr.153 din 07.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul privind rectificarea bugetului
local pe anul 2020 și modificarea listei de investiții
Subsemnata Adochiței Maria, inspector superior în compartimentul
contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în cadrul Primăriei comunei Doljești
prin prezentul raport de specialitate va aduc la cunoștință următoarele:
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, orașelor,
municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului
București, după caz.
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 :
- Hotărârea nr. 1.100/ 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020,
pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale;
-adresa nr.26623 din 21.12.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Neamţ prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, în trimestrul
IV a.c., cu suma de 150 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară.
Sumele vor fi repartizate conform anexei la dispozitia primarului.
Propun rectificarea bugetului local pe anul 2020 cu suma de 150 mii lei la
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.
INSPECTOR,
ADOCHIȚEI MARIA

