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HOTĂRÂREA
Nr. 115 din 27 decembrie 2021

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 

Consiliul Local al comunei Doljești, întrunit în ședință extraordinară în luna decembrie 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:
- H.G.R. nr 1264/ 20 decembrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la

dispoziția  Guvernului,  prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2021,  pentru  unele  unități  administrativ-
teritoriale;

- adresa Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ nr. 31932 din 22.12.2021 prin care se
comunică  suplimentarea  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru  echilibrarea  bugetelor
locale  pe anul 2021;

- referatul de aprobare a primarului comunei Doljești nr. 13125 din 23.12.2021, privind  rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Doljești pe anul 2021;

- raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar, impozite și taxe nr. 13131 din
21.12.2021, 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 210 mii lei  la partea de
venituri  și cu suma de 210 mii lei  la partea  de cheltuieli, conform anexei   la prezenta hotărâre.

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. Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cunoștință  publică  și  se  comunică  prin  grija  secretarului
general al comunei Doljești.                                        

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      Aviz de legalitate,                       
                 TAMAȘ SERGIU                                                          Secretar General al Comunei, 
                                                                                                                     CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi:  10 consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.
               2.Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  10  voturi pentru, _0__voturi împotrivă și _0__abțineri .



Anexa   la H.C.L. nr. 115  din 27.12.2021
STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

 (MII LEI)

DENUMIREA INDICATORILOR Program
aprobat H.C.L.

nr. 109 din
15.12.2021

Program de
rectificare la

data de
27.12.2021

Influențe
+/-

Veniturile totale ale bugetului local sunt formate din: 11720 11930 +210
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 7125 7335 +210
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 1504 1504 -
13.Subvenții de la alte administrații (OCPI) 171 171 -
Cheltuielile bugetului local sunt formate din: 13428 13638 +210
- Cheltuieli de personal 3320 3320
- Cheltuieli materiale si servicii 2496 2706 +210
- Fond de rezervă 111 111 -
- Alte cheltuieli 336 336 -
- Cheltuieli de capital 5766 5766 -
- Transferuri 20 20 -
- Asistenţă socială 1332 1332 -
-Transferuri intre unitati ale administratiei publice - - -
-Cheltuieli FEADR 47 47 -

     PRIMAR,                                                         CONTABIL,
                                 LUNGU ALBERT                                    MARIA ADOCHIȚEI
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