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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul 2022 iș

modificarea listei de investi iiț

Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă ordinară convocată de îndată  în luna iulie 2022 ;ș ș ț

Având în vedere prevederile:
-  Legii nr. 317 din 28 decembrie 2021 bugetului de stat pe anul 2022;
- Hotărârea nr.11 din 31 ianuarie  2022 privind aprobarea bugetului  local  pe anul 2022, bugetul

instituţiilor  publice  şi  activităţilor  finanţate  integral  sau  parţial  din  venituri  proprii  pe  anul  2022,  cu
rectificările ulterioare;

- 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.49, alin.(4) i alin.(7) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările iș ț ș
completările ulterioare;

Luând act de:
-  referatul  de aprobare a primarului  comunei  Dolje tiș  nr. 6820 din 25.07.2022 ,  privind virarea  de

credite bugetare de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul 2022 i modificarea listei de investi ii;ș ț
-  raportul  de specialitate  al  Compartimentului  contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe  nr.6821ș  din

25.07.2022, privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul 2022 iș
modificarea listei de investi ii;ț

- 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 virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul
2022, astfel:

                                                                                                            Mii lei
Capitol bugetar-specifica ieț TRIMESTRUL III

MAJORĂRI DIMINUĂRI
51.01.03. Autorită i publiceț
                              71.01.30- alte active fixe

68,00 -

67.03.30-alte servicii culturale 
                              20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri
i servicii  ș

- 20,00

70.06 – Iluminat public
                 20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri iș
servicii  

20,00

84.03.01 Drumuri i poduriș
                  20.02 – repara ii curente ț

68,00

Art.2. Se aprobă modificarea listei de investi iiț  conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a bugetului comunei Dolje ti pe anul 2022.ș



Art.4. Compartimentul  contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe  locale  din  aparatul  propriu  alș
primarului, cu acordul primarului comunei, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.  5. Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cuno tin ă  publică  i  se  comunică  prin  grija  secretaruluiș ț ș
general al comunei Dolje ti.                                        ș

                           Ini iator ,ț
            Primar , Lungu Albert                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                         Secretar general al Comunei Dolje tiș
                                                                                                                            Mihaela Cezar



Anexa nr.1  la H.C.L. nr.   din 28 iulie 2022

LISTA INVESTITII

                                                                AN 2022                                                          Mii lei
Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI

CAPITOL Canti-
tate

Valoare
initiala

Valoare
Totala
initiala

Influ-
iente 
+/-

1 Lucrări ob inere autoriza ie ISU pentruț ț
primărie

51.02.71 1 0 68 +68

2 Sistem supraveghere 51.02.71 1 50 50
3 Impadurire si creare suprafete 

impadurite
51.02.71 5 5

TOTAL CAPITOL 51.02 55 123 +68
4 Eficientizare energetica si modernizare

Corp A Scoala Gimnaziala 
GHE.Patrascu

65.02.71 1 80 80

5 Eficientizare energetica si modernizare
Corp B Scoala Gimnaziala GHE 
Patrascu

65.02.71 1 80 80

6 Amenajare  curte Scoala Buhonca 65.02.71 1 20 20
7 Achizitii de tablete scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii 
activitatii didactice on-line in comuna 
Doljesti, jud.Neamt

65.02.58 1 25 25

8 Dotarea unitatilor de invatamant din 
comuna Doljesti, judetul Neamt cu 
echipamente specifice pentru 
gestionarea crizei sanitare cauzate de 
SARS-COV-2

65.02.58 1 25 25

9 Constructie Sala sport scolara 
Doljesti(studii,expertiza tehc.avize)

65.02.71 1 100 100

10 Amenajare parcare Scoala Buruienesti 
Gh.Patrascu

65.02.71 80 80

11 Amenajare parcare Scoala Doljesti 65.02.71 20 20
TOTAL CAPITOL 65.02 430 430

12 Instalatie termica Dispensar Rotunda 66.02.71 20 20
13 Construire si dotare Dispensar uman 

localitatea Buruienesti (avize, 
proiect,studii)

66.02.71 50 50

14 Amenajare parcare Dispensar Doljesti 66.02.71 50 50
15 Gard parcare Dispensar Doljesti 66.02.71 10 10

TOTAL CAPITOL 66.02 130 130
16 Amenajare parc Doljesti teren sport 

(avize,proiect,studii)
67.02.71 1 400 400

17 Amenajare parcare teren sport Rotunda 67.02.71 110 110
18 Constructie monument 

Buruienesti(avize,proiect,studii)
67.02.71 20 20

TOTAL CAPITOL 67.02 530 530
19 Instalatie termica Centru sanatate 

Buruienesti
68.02.71 20 20



20 Eficienta energetic si modernizarea 
infrastructurii iluminat public

70.02.71 60 60

21 Statii de incarcare pentru vehicule 
electrice in comuna Doljesti

70.02.71 2 45 45

22 Extindere iluminat public Rotunda 70.02.71 53 53
TOTAL CAPITOL 70.02 143 143

23 Dezvoltarea infrastructurii pentru 
managementul gunoiului de grajd si a 
altor deseuri agricole, compostabile in 
comuna Doljesti (avize,proiect, studii)

74.02.71 50 50

24 Moderniz.Drumuri satesti 9,925 km 
(avize,SF,proiect,TOPO)

84.02.71 9,925 
km

3460 3460

25 Modernizare DS 7,946km 84.02.71 100 100
26 Reabilitarea,modernizarea strazilor 

afectate de calamitati in comuna 
Doljesti,judetul Neamt

84.02.71 5,539
km

150 150

27 Amenajare si regularizare parau 
Buruienesti

84.02.71 50 50

28 Realizarea infrastructurii pentru piste 
biciclete in comuna 
Doljesti(avize,proiect, studii)

84.02.71 50 50

29 Amenajare strada Sfanta Treime 
Doljesti (avize,studii,proiect)

84.02.71 35 35

30 Amenajare strada Libertatii sat 
Buhonca(avize, studii,proiect)

84.02.71 33 33

31 Amenajare StradaVasile Alecsandri sat
Rotunda(avize,studii,proiect)

84.02.71 35 35

32 Amenajare Strada Pr. Petre Ciocan sat 
Buruienesti (avize,studii,proiect)

84.02.71 34 34

TOTAL CAPITOL 84.02 3962 3.962
TOTAL GENERAL 5.320 5.388 +68

               

PRIMAR,                                                              CONTABIL,
                      LUNGU ALBERT                                                      ADOCHI EI MARIAȚ



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr. 6820 din 25.07.2022

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
  privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul 2022 iș

modificarea listei de investi iiț

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136, alin.(8) din Ordonan a de urgen ă nr.ț ț
57 din  3  iulie  2019 privind  Codul  administrativ,  reprezentân  instrumentul  de prezentare  i  motivare  aș
proiectului de hotărâre ini iat;ț

Conform art. 49, alin.(4) i alin.(7) din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale bugeteleș ț
locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor, jude elor i deș ț ș
Consiliul General al Municipiului Bucure ti, după caz.ș

,,(4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un
program  la  altul  se  aproba  de  autoritatile  deliberative,  pe  baza  justificarilor  corespunzatoare  ale
ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.”

 ,, (7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua incepand cu
trimestrul al III-lea al anului bugetar.”

Având în vedere necesarul de resurse financiare pentru realizarea lucrărilor de ob inere autoriza ieț ț
ISU pentru primărie, s-au identificat capitolele bugetare din cadrul cărora pot fi diminuate sumele prevăzute
în bugetul aprobat prin Hotărârea nr.11 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului local pe anul
2022, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2022,  cu  rectificările  ulterioare  i  majorarea  creditelor  alocate  la  capitolul  51.01.03.  Autorită i  publiceș ț
articolul  71.01.30-  alte  active  fixe,  cât  i  la  capitolul  70.06 –  Iluminat  public,  articolul  20.30.30-  alteș
cheltuieli cu bunuri i servicii  .ș

În ce prive te modificarea ș listei de investi ii se adauga investi ia ț ț ,, Lucrări ob inere autoriza ie ISUț ț
pentru primărie”, cu suma de 68 mii lei.

Conform celor prezentate mai sus, se impune virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al
bugetului local pe anul 2022 i modificarea listei de investi ii, cât i aprobarea proiectului de hotărâre, careș ț ș
întrune te condi iile legale pentru a fi adoptat.ș ț

PRIMAR,
ALBERT LUNGU



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr.6821  din 25.07.2022

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
  privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul 2022 iș

modificarea listei de investi iiț

 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. 49, alin.(4) i alin.(7) din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale bugeteleș ț
locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor, jude elor i deș ț ș
Consiliul General al Municipiului Bucure ti, după caz.ș

,,(4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un
program  la  altul  se  aproba  de  autoritatile  deliberative,  pe  baza  justificarilor  corespunzatoare  ale
ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.”

 ,, (7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua incepand cu
trimestrul al III-lea al anului bugetar.”

Având in vedere necesitatea motivată de ordonatorul de credite privind virarea de credite bugetare
de la un capitol la altul al  bugetului local pe anul 2022 i modificarea listei de investi ii i în concordan ăș ț ș ț
cu execu ia bugetară la această dată, sunt oportune i realizabile în trimestrul III al anului bugetar în curs,ț ș
următoarele virări:

. 
Capitol bugetar-specifica ieț TRIMESTRUL III

MAJORĂRI DIMINUĂRI
51.01.03. Autorită i publiceț
                              71.01.30- alte active fixe

68,00 -

67.03.30-alte servicii culturale 
                              20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri
i servicii  ș

- 20,00

70.06 – Iluminat public
                 20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri iș
servicii  

20,00

84.03.01 Drumuri i poduriș
                  20.02 – repara ii curente ț

68,00

Virarea  de  credite  bugetare  poate  fi  supăsă  de  către  ordonatorul  de  credite  spre  aprobare  prin
hotărâre Consiliului local Dolje ti i operată , după aprobare , în bugetul local pe anul 2022.ș ș

INSPECTOR,
ADOCHI EI MARIAȚ






	Anexa nr.1 la H.C.L. nr. din 28 iulie 2022

