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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, întrunit în edin a ordinară în luna decembrie 2022;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.19,  alin.2  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iț ș
completările ulterioare;

-  art.155,  alin.(5)  lit.  ”b” din  Ordonan a  de  urgenta  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codulț
administrativ;

Luând act de:
-adresa  Administraţiei  Judeţene  a   Finanţelor  Publice  Neamţ  nr.32640 din  20.12.2022 prin  care  se

comunică  influen ele  la  data  de  20.12.2022 la  indicatorul  11.02.06 –  sume defalcate  din  TVA pentruț
echilibrarea bugetelor locale;

-  referatul  de aprobare  a  primarului  comunei  Dolje tiș  nr.13115  din  21.12.2022,  privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2022;

- raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate, financiar, impozite i taxe nr.13119ș   din
22.12.2022, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022;

- 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, cu modificările i completările ulterioare;ș

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 120 mii lei  la partea de
venituri  i cu suma de 120 mii lei  la partea  de cheltuieli, conform anexei nr.1  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. Prezenta hotarare poate fi atacată la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii
contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.  4. 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  27 decembrie 2022

STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
 (MII LEI)

DENUMIREA INDICATORILOR Program
aprobat H.C.L.

nr. 117 din
16.12.2022

Program de
rectificare la

data de
27.12.2022

Influen eț
+/-

Veniturile totale ale bugetului local sunt formate din: 11350 11470 +120
1. Impozit pe venit 5 5 -
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1864,6 1864,6 -
3. Impozite şi taxe de proprietate 483 483 -
4. Sume defalcate din TVA 7090 7210 +120
5.Taxe pentru utilizarea bunurilor,  autorizarea utilizării
bunurilor sau desfăşurarea de activităţi

373 373 -

6.Alte impozite si taxe fiscale 10 10 -
7. Venituri din proprietate 20,4 20,4 -
8. Venituri din prestări servicii 17 17 -
9. Venituri din taxe administrative, eliberări permise 15 15 -

10. Amenzi 337 337 -
11. Diverse venituri 250 250 -
12. Subvenţii de la bugetul de stat 805 805 -
13.Subven ii de la alte administra ii (OCPI)ț ț 80 80 -
Cheltuielile bugetului local sunt formate din: 14215 14335 +120
- Cheltuieli de personal 3355 3355 -
- Cheltuieli materiale si servicii 2669 2789 +120
- Fond de rezervă 131 131 -
- Alte cheltuieli 837 837 -
- Cheltuieli de capital 5532 5532 -
- Transferuri 20 20 -
- Asistenţă socială 1671 1671 -
-Transferuri intre unitati ale administratiei publice -- -- -
-Cheltuieli FEADR - - -

                                 PRIMAR,                                                                       CONTABIL,
                        LUNGU ALBERT                                                         MARIA ADOCHI EIȚ



      

ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr.13115  din 21.12.2022

REFERAT DE APROBARE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 

Conform  art.  19  alin.1  si  2  din  Legea  273/2006  privind  finan ele  publice  localeț
bugetele locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, ora elor, municipiilor,ș
sectoarelor, jude elor i de Consiliul General al Municipiului Bucure ti, după caz.ț ș ș

 Pe  parcursul  exerci iului  bugetar,  autorită ile  deliberative  pot  aproba  rectificareaț ț
bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) i b), în termen de 30 de zile de la data intrării înș
vigoare a legii  de rectificare a bugetului  de stat,  precum i  ca  urmare a unor propuneriș
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor
aplica  acelea i  proceduri  ca  i  aprobării  ini iale  a  acestora,  cu  excep ia  termenelor  dinș ș ț ț
calendarul bugetar.

Propun  rectificarea  bugetului  local  cu  suma  de  120  mii   lei,  conform   adresei
Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ nr. 32640 din 20.12.2022 prin care se
comunică influen ele la data de 20.12.2022 la indicatorul 11.02.06 – sume defalcate dinț
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Conform celor prezentate mai sus, se impune o nouă rectificare bugetului local pe
anul 2022, i aprobarea proiectului de hotărâre, care întrune te condi iile legale pentru a fiș ș ț
adoptat.

PRIMAR,
ALBERT LUNGU



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr. 13119 din 22.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 

 Subsemnata  Adochi ei  Maria,  inspector  superior  în  compartimentul  contabilitate,ț
financiar, impozite i taxe locale în cadrul Primăriei comunei Dolje ti prin prezentul raportș ș
de specialitate va aduc la cuno tin ă următoarele:ș ț

 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, ora elor, municipiilor,ș
sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucure ti, după caz.ș

 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 Dolje ti nr.ș  13115  din 21.12.2022;
-  adresa  Administraţiei  Judeţene  a   Finanţelor  Publice  Neamţ  nr. 32640  din

20.12.2022 prin care se comunică influen ele la data de 20.12.2022 la indicatorul 11.02.06 –ț
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

Propun rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 120 mii lei, sumă cu
destina ia mai sus descrisă. ț

Conform celor  prezentate  mai  sus,  se  impune  rectificarea  bugetului  local  aprobat
pentru  anul  2022,  întrucât  proiectul  de  hotărâre  întrune te  condi iile  legale  pentru  a  fiș ț
adoptat.

INSPECTOR,
ADOCHI EI MARIAȚ
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