
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții

Consiliul Local al comunei Doljești, întrunit în ședință ordinară convocată în data de 28  octombrie 2021 ;

Având în vedere prevederile:
-Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- art. 129, alin. (2), lit. ,,b” și alin. (4), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ;
-  art.19,  alin.2  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

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

administrativ;
-  Hotărârea  Consiliului  local  al  comunei  Doljești  nr.32  din  23  aprilie  2021  privind  aprobarea

bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2021;

Luând act de:
-  Hotărârea  Guvernului  nr.992/2021  privind  alocarea  unei  sume  din  Fondul  de  interventie  la

dispozitia  Guvernului,  prevazut  in  bugetul  de  stat  pe  anul  2021,  pentru  unele  unitati  administrativ-
teritoriale afectate de calamitatile naturale;

- adresa Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ prin care se comunică suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, în trim
IV su suma de 350 mii lei, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital;

- extrasul de cont din 04.10.2021 privind transferul  sumei de 97883 lei pentru lucrări de înregistrare în
cadastru sistematic derulat prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023;

-  referatul  de aprobare  a primarului  comunei  Doljești nr.9722 din 19.10.2021,  privind  rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Doljești pe anul 2021 și modificarea listei de investiții;

-  raportul de specialitate  al  Compartimentului  contabilitate,  financiar,  impozite  și  taxe nr. 9723 din
19.10.2021, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2021;

- rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Doljești;
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 cu suma de 467 mii lei  la partea de
venituri  și cu suma de 467 mii lei  la partea  de cheltuieli, conform anexei nr.1  la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiții conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Compartimentul  contabilitate,  financiar,  impozite  și  taxe  locale  din  aparatul  propriu  al

primarului, cu acordul primarului comunei, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.  4. Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cunoștință  publică  și  se  comunică  prin  grija  secretarului

general al comunei Doljești.                                        

                           Inițiator ,
            Primar , Lungu Albert                                             Contrasemnează,
                                                                                Secretar general al Comunei Doljești
                                                                                                            Mihaela Cezar



Anexa nr.1  la H.C.L. nr.   din 28.10.2021
STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

 (MII LEI)

DENUMIREA INDICATORILOR Program
aprobat H.C.L.

nr. 72 din
21.09.2021

Program de
rectificare la

data de
28.10.2021

Influențe
+/-

Veniturile totale ale bugetului local sunt formate din: 10697 11.164 +467
1. Impozit pe venit 2 2 -
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1728 1728 -
3. Impozite şi taxe de proprietate 470 470 -
4. Sume defalcate din TVA 6730 7080 +350
5.Taxe pentru utilizarea bunurilor,  autorizarea utilizării
bunurilor sau desfăşurarea de activităţi

274 274 -

6.Alte impozite si taxe fiscale 19 19 -
7. Venituri din proprietate 17 17 -
8. Venituri din prestări servicii 25 25 -
9. Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20 20 -

10. Amenzi 185 185 -
11. Diverse venituri 180 180 -
12. Subvenţii de la bugetul de stat 974 974 -
13.Subvenții de la alte administrații (OCPI) 73 171 +98
14.Sume  din  Fondul  de  intervenții  la  dispoziția
Guvernului

- 19 +19

Cheltuielile bugetului local sunt formate din: 12405 12872 +467
- Cheltuieli de personal 3293 3283 -10
- Cheltuieli materiale si servicii 2258 2515 +257
- Fond de rezervă 111 111 -
- Alte cheltuieli 321 321 -
- Cheltuieli de capital 5531 5741 +210
- Transferuri 20 20 -
- Asistenţă socială 824 834 +10
-Transferuri intre unitati ale administratiei publice - - -
-Cheltuieli FEADR 47 47 -

PRIMAR,                                                 CONTABIL,
                                    LUNGU ALBERT                                    MARIA ADOCHIȚEI



ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.    din 28.10.2021
LISTA INVESTITII

AN 2021
Nr.

crt.

DENUMIREA

OBIECTIVULUI

CAPITOL Cantita
te

Valoare 
HCL 72

/
21.09..202
1

mii lei

Valoare

28.10.2021

mii lei

Influ-
iente +/-

1. Strategia de dezvoltare 51.02.71 1 24 24 -

2. Sistem supraveghere 51.02.71 1 50 50 -

3. Dotari mobilier 51.02.71 - 6 6 -

4. Statii autobuz 51.02.71 5 43 43 -

5. Împădurire și creare suprafețe împădurite 51.02.71 - 7 7 -

TOTAL CAPITOL 51.02 - 130 130 -

6. Modernizare  Corp A Scoala Gimnaziala 
GHE.Patrascu

65.02.71 1 160 160 -

7. Amenajare parc joaca Scoala nr.2 Rotunda 65.02.71 1 30 30 -

8. Amenajare parc joaca Scoala cls. I-IV 
Buhonca

65.02.71 1 30 30 -

9. Dotare sistem supraveghere Gradinita 
Doljesti

65.02.71 1 5 5 -

10. Dotare sistem alarma Gradinita Doljesti 65.02.71 1 5 5 -

11. Modernizare, reabilitare, extindere Scoala 
Ghe.Patrascu Buruienesti

65.02.71 1 398 398 -

12. Achizitii de tablete scolare si alte echipamente
necesare desfasurarii activitatii didactice on-
line in comuna Doljesti, jud.Neamt

65.02.58 1 47 47 -

13. Constructie Sala sport școlară Doljesti 
(studii,expertiza tehc.avize)

65.02.71 1 200 200 -

14. Instalație termică Scoala cls. I-IV Buhonca 
Buhonca

65.02.71 1 40 60 +20

15. Instalație termică Scoala nr.2  Rotunda 65.02.71 1 30 50 +20

TOTAL CAPITOL 65.02 - - 945 985 +40



16. Reabilitare, modernizare Camin cultural 
Buruienesti(studii,avize,SF)

67.02.71 1 150 150 -

17. Constructie Baza sportiva tip ll 
Rotunda(studii,expertiza,avize)

67.02.71 1 100 100 -

18. Modernizare spatii verzi Rotunda 67.02.71 1 70 70 -

19. Modernizare spatii verzi Buruienesti 67.02.71 1 121 121 -

20. Amenajare parc joaca Buruienesti 67.02.71 1 80 80 -

TOTAL CAPITOL 67.02 - - 521 521 -

21. Infiintare,distributie si racord gaze naturale 70.02.71 1 288 288 -

22. Eficiență energetică și modernizarea 
infrastructurii de iluminat public

70.02.71 1 7 7 -

TOTAL CAPITOL 70.02 - - 7 295 -

23. Modernizare Drumuri satesti 9,925 km 
(avize,SF,proiect,TOPO)

84.02.71 9,925 
km

3337 3507 +170

24. Reabilitarea si modernizarea străzilor 
afectate de calamități  în Comuna 
Doljești, Județul Neamț

84.02.71 5,539 
km

200 200 -

25. Modernizare drumuri de interes local 
(studii,expertiza tehnica, avize)

84.02.71 4,515km 150 150 -

TOTAL CAPITOL 84.02 - - 3687 3857 +170

TOTAL GENERAL - - 5578 5788 +210

             

                     PRIMAR,                                                                 CONTABIL,

             LUNGU ALBERT                                                      ADOCHIŢEI MARIA



ROMÂNIA
COMUNA DOLJEȘTI

JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. 9722 din 19.10.2021

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 ȘI 

MODIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII 

Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale bugetele locale se
aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul
General al Municipiului București, după caz.

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

Propun  rectificarea  bugetului  local  cu  suma  de  467   mii  lei,  sumă   rezultată  din   adresa
Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, în trim IV su suma de 350
mii  lei,  pentru  plata  unor  cheltuieli  curente  și  de  capital,  respectiv  Hotărârea  Guvernului  nr.992/2021
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe
anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale, cât și extrasul de
cont  din  04.10.2021  privind  transferul   sumei  de  97883  lei  pentru  lucrări  de  înregistrare  în  cadastru
sistematic derulat prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

În ce privește modificarea listei de investiții : 
- Se modifică suma la obiectivul ,, Instalație termică Scoala cls. I-IV Buhonca Buhonca,, (poziția

14 din listă) prin majorare cu suma de 20 mii lei
- Se modifică suma la obiectivul ,, Instalație termică Scoala nr.2  Rotunda” (poziția 15 din listă)

prin majorare cu suma  de 20 mii lei.
- Se modifică suma la obiectivul ,, Modernizare Drumuri satesti 9,925 km” (poziția 15 din listă) 

prin majorare cu suma  de 170 mii lei. 

Conform celor prezentate mai sus, se impune o nouă rectificare a bugetului local aprobat pentru anul
2021 și modificarea listei de investiții, și aprobarea proiectului de hotărâre, care întrunește condițiile legale
pentru a fi adoptat.

PRIMAR,
ALBERT LUNGU



ROMÂNIA
COMUNA DOLJEȘTI

JUDEȚUL NEAMȚ
Nr. 9723 din 19.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
  PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 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 :
- referatul de aprobare al primarului comunei Doljești nr. 9722 din 19.10.2021,
-  Hotărârea  Guvernului  nr.992/2021  privind  alocarea  unei  sume  din  Fondul  de  interventie  la

dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale
afectate de calamitatile naturale;

- adresa Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ prin care se comunică suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, în trim
IV su suma de 350 mii lei, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital;

- extrasul de cont din 04.10.2021 privind transferul  sumei de 97883 lei pentru lucrări de înregistrare
în cadastru sistematic derulat prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023;

Sumele vor fi repartizate conform anexei nr. 1, iar modificările din lista de investiții conform anexei
nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Propun rectificarea bugetului local pe anul 2021 cu suma de 467 mii lei  la partea de venituri  cât și
la partea  de cheltuieli.

Conform celor prezentate mai sus, se impune rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2021 și
modificarea listei de investiții, întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat.

INSPECTOR,
ADOCHIȚEI MARIA
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