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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării listei de investi iiț  aferentă bugetului de venituri 

i cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022ș ș

Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ,  întrunit  în  edin a  extraordinară  în  lunaș ț
decembrie 2022;

Luând act de proiectul de hotărâre i referatul de aprobare a primarului comunei Dolje ti, în calitateș ș
de  ini iator,  înregistrat  cu  nr.ț 12883  din  14.12.2022,  calitate  conferită  de  prevederile  OUG  nr.57/2019
privind Codul administrativ;

Analizând:
 -notificarea nr.12864 din 13.12.2022 întocmită de compartimentul achizi ii publice;ț
- raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar, impozite i taxe nr.12884 dinș

14.12.2022 , privind modificarea listei de investi iiț  aferentă bugetului de venituri i cheltuieli al comuneiș
Dolje ti,  pentru anul 2022;ș

Văzând rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Dolje ti;ș
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.44,  alin.(4)  i  art.48,  alin.(2)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cuș ț
modificările i completările ulterioare;ș

-  Legii  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelornormative,
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

- art. 129, alin. (1), alin (2), lit. b) i d) i alin.(7), lit. ,,a” din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.ș ș ț ț
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;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, cu modificările i completările ulterioare;ș

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă modificarea i completarea  listei de investi ii aferentă bugetului de venituri  iș ț ș
cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022, conform anexei  la prezenta hotărâre. ș

Art.2. Compartimentul  contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe  locale  din  aparatul  propriu  alș
primarului, cu acordul primarului comunei, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Secretarul general al comunei Dolje ti va comunica prezenta hotărâre Institu iei Prefectului-ș ț
Jude ul  Neam ,  primarului  comunei  Dolje ti,  doamnei  Adochi ei  Maria-  inspector  în  Compartimentulț ț ș ț
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Dolje ti iș ș ș
o va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj.                                        .                                        ș ț 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  16 decembrie 2022

LISTA INVESTITII

                                                                AN 2022                                                          Mii lei
Nr.
crt.

DENUMIREA
OBIECTIVULUI

CAPITOL Canti-
tate

Valoare
initiala

Valoare
finala

Influ-
iente 
+/-

1 Modernizare primarie pentru obtinere 
autorizatie ISU

51.02.71 1                   68 68 -

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

impadurite
51.02.71 5 5 -

TOTAL CAPITOL 51.02 123 123 -
4 Dotari miniutilaj SVSU 61.02.71 9 9 -
5 Dotare SVSU cu autoutilitară 61.02.71 35 35 -

TOTAL CAPITOL 61.02 44 44 -
6 Eficientizare energetica si modernizare

Corp A Scoala Gimnaziala 
GHE.Patrascu

65.02.71 1 60 60 -

7 Eficientizare energetica si modernizare
Corp B Scoala Gimnaziala GHE 
Patrascu

65.02.71 1 50 50 -

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

65.02.58 1 23 23 -

9 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 15 95 +80

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

65.02.71 1 12 12 -

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

65.02.71 1 70 70

12 Amenajare parcare Scoala Buruienesti 
Gh.Patrascu

65.02.71 120 120 -

TOTAL CAPITOL 65.02 350 430 +80
13 Instalatie termica Dispensar Rotunda 66.02.71 15 15 -
14 Construire si dotare Dispensar uman 

localitatea Buruienesti (avize, 
proiect,studii)

66.02.71 50 50 -

15 Amenajare parcare Dispensar Doljesti 66.02.71 50 50 -
16 Gard parcare Dispensar Doljesti 66.02.71 10 10 -
17 Gard Dispensar Doljesti 66.02.71 15 15 -

TOTAL CAPITOL 66.02 140 140 -
18 Amenajare parc Doljesti teren sport 

(avize,proiect,studii)
67.02.71 1 550 550 -



19 Amenajare parcare teren sport Rotunda 67.02.71 92 92 -

20 Constructie monument 
Buruienesti(avize,proiect,studii)

67.02.71 20 20 -

21 Constructie Baza sportiva tip ll 
Doljesti (avize,TOPO, GEO)

67.02.71 45 45

TOTAL CAPITOL 67.02 707 707
22 Instalatie termica Centru sanatate 

Buruienesti
68.02.71 35 35 -

23 Eficienta energetică si modernizarea 
infrastructurii iluminat public etapa l

70.02.71 60 60 -

24 Eficienta energetică si modernizarea 
infrastructurii iluminat public etapa II

70.02.71 20 20 -

25 Statii de incarcare pentru vehicule 
electrice in comuna Doljesti

70.02.71 4 45 45 -

26 Extindere iluminat public Rotunda 70.02.71 53 53 -
27 Alimentare apa (proiect tehnic obtinere

autorizatie ISU)
70.02.71 8 8 -

28 Realizarea capacită ilor noi de ț
producere a energiei electrice din surse
solare pentru autoconsum în comuna 
Dolje tiș

70.02.71 100 100 -

TOTAL CAPITOL 70.02 286 286 -
29 Dezvoltarea infrastructurii pentru 

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

74.02.71 20 20 -

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

84.02.71 9,925 
km

3260 3180 -80

31 Modernizare DS 7,946km 84.02.71 200 200 -
32 Reabilitarea,modernizarea strazilor 

afectate de calamitati in comuna 
Doljesti,judetul Neamt

84.02.71 5,539
km

130 130 -

33 Amenajare si regularizare parau 
Buruienesti

84.02.71 50 50 -

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

84.02.71 50 50 -

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

84.02.71 35 35 -

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

84.02.71 33 33 -

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

84.02.71 35 35 -

38 Amenajare Strada Pr. Petru Ciocan sat 
Buruienesti (avize,studii,proiect)

84.02.71 34 34 -

TOTAL CAPITOL 84.02 3.827 3747 -80
TOTAL GENERAL 5.532 5532 -

               
                             PRIMAR,                                                                       CONTABIL,
                        LUNGU ALBERT                                                         MARIA ADOCHI EIȚ



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr. 12883 din 14.12.2022

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre
  privind aprobarea modificării listei de investi ii aferentă bugetului de venituri ț

i cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022ș ș

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării listei de investi ii aferentă bugetului de venituri ț
i cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022 este motivat de prevederile  art. 44 i art.45 din Legea ș ș ș

273/2006 privind finan ele publice locale,ț  cu modificările i completările ulterioare .ș
 Potrivit art.45 din Legea 273/2006 privind finan ele publice localeț

ART. 44
    Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale........
    (4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui 
obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenta de aprobare 
a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preturi. Aceasta operaţiune este supusă controlului financiar 
preventiv propriu.

  
Prezentul proiect se referă la modificarea listei de investi ii aferentă bugetului de venituri i ț ș

cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022ș : 
- Se majorează suma la obiectivul ,, Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Doljesti, 

judetul Neamt cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-
COV-2,, (pozi ia 9 din listă) , respectiv cu suma de 80 mii lei.ț

- Se diminuează suma la  obiectivul,, Modernizare Drumuri satesti 9,925 km,, (pozi ia 30 din ț
listă) , cu  suma de 80 mii lei.

Aceste  modificări  sunt  necesare  pentru  suplimentarea  bugetului la  obiectivul  ,,  Dotarea  unitatilor  de
invatamant din comuna Doljesti, judetul Neamt cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de
SARS-COV-2,,, investi ie care are termen de eligibilitate 31.12.2022.ț

Conform celor prezentate mai sus, se impune modificarea listei de investi ii aferentă bugetului de ț
venituri i cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022, i aprobarea proiectului de hotărâre, care ș ș ș
întrune te condi iile legale pentru a fi adoptat.ș ț

PRIMAR,
ALBERT LUNGU



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr. 12884 din 14.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 i ș

modificarea listei de investi ii ț

 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. art. 44 i art.45 din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările iș ț ș
completările  ulterioare  ordonatorii  principali  de  credite,  pe  propria  răspundere,  actualizează  şi  aprobă
valoarea  fiecărui  obiectiv  de investiţii  nou sau  în  continuare,  indiferent  de  sursele  de  finanţare  ori  de
competenta  de  aprobare  a  acestora,  în  funcţie  de evoluţia  indicilor  de preturi.  Aceasta  operaţiune  este
supusă controlului financiar preventiv propriu..

Având in vedere :
- notificarea nr.12864 din 13.12.2022 întocmită de compartimentul achizi ii publice;ț
- referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti nr.ș  12883 din 14.12.2022;
Modificarea  listei  de  investi ii  aferentă  bugetului  de  venituri  i  cheltuieli  al  comunei  Dolje ti,ț ș ș

pentru anul 2022: 
- Se majorează suma la obiectivul ,, Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Doljesti,

judetul  Neamt  cu  echipamente  specifice  pentru  gestionarea  crizei  sanitare  cauzate  de  SARS-COV-2,,
(pozi ia 9 din listă) , respectiv cu suma de 80 mii lei.ț

- Se diminuează suma la  obiectivul,, Modernizare Drumuri satesti 9,925 km,, (pozi ia 30 dinț
listă) , cu  suma de 80 mii lei.

Aceste modificări sunt necesare pentru suplimentarea bugetului la obiectivul ,, Dotarea unitatilor de
invatamant din comuna Doljesti, judetul Neamt cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare
cauzate de SARS-COV-2,,, investi ie care are termen de eligibilitate 31.12.2022.ț

Conform celor prezentate mai sus, se impune modificarea listei de investi ii aferentă bugetului deț
venituri i cheltuieli al comunei Dolje ti, întrucât proiectul de hotărâre întrune te condi iile legale pentru aș ș ș ț
fi adoptat.

INSPECTOR,
ADOCHI EI MARIAȚ
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