
                                      ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA                   

HOTĂRÂRE
privind rectificarea  bugetului local, 

la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere: 
- prevederile  art.  5 alin.  (4), art.  19 alin.  (2) şi  art.  23 alin.  (2) lit.  f)    din  Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;
-  adresele nr. 215935 din 18.11.2013 şi nr. 217892 din 22.11.2013 a D.G.R.F.P . Ploieşti,

Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 2351 din 22.11.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- procesul-verbal  nr. 2016 din 16.10.2013;
- raportul  compartimentului contabilitate  nr. 2350 din 22.11.2013;
- raportul  nr.  2352 din 22.11.2013 al comisiei pentru   agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
În temeiul art.45 alin. (2) lit.a), art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin.

(2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
pe anul 2013, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja
nr. 14 din  03.04.2013 şi  modificat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr.
19 din  29.04.2013, Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 27 din  11.07.2013,
Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja   nr.  32  din   23.09.2013  şi  Hotărârea
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja  nr. 37 din  31.10.2013, conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta. 

Art.  2 -  (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea  nr.
215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările   şi  completările
ulterioare.

(2) Primarul comunei şi compartimentul contabilitate  vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe
Doja, compartimentului contabilitate  precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe
site www.gheorghedojail.ro.

                            Preşedinte,                                         Contrasemnează  pentru legalitate
                    Rotaru Vasile-Marian                                           Secretar,

                                Praf Monica

 Nr. 49
            Adoptată la GHEORGHE DOJA

Astăzi, 26.11.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


Anexă la proiect  HCL nr. 48 din 22.11.2013

                                                                                                                 -LEI-
SPECIFICARE COD Buget   

initial
Influente
  -

Influente
  +

Program  
rectificat

VENITURI 1347000 35000 26500 1338500
Imp,pe ven,din 
trans,propr,imo,

30218 18000 8000 26000

Sume defalc.din TVA 110202 796000 35000 761000
Donatii si sponsorizari 370201 0 10000 10000
Venituri din 
concesiuni

300205 267000 6000 273000

Taxe si tarife 
pt.elib.licente

160203 266000 2500 268500

CHELTUIELI 577000 52200 49000 573800
Autoritati publice 5102 223000 10500 233500
Cheltuieli de 
personal

10 223000 10500 233500

Salarii  de baza 100101 223000 10500 233500
Alte servicii 
pb.generale

5402 77000 51700 500 25800

Salarii de baza 100101 17000 500 17500
Fonduri de rezerva 50 60000 51700 8300
Fd.rezerva bg.la 
disp.autor.locale

5004 60000 51700 8300

Sanatate 6602 19000 500 19500
Chelt,personal 10 19000 500 19500
Salarii de baza 100101 19000 500 19500
Invatamint 39000 11000 50000
Cheltuieli materiale 20 39000 11000 50000
Alte bunuri si 
servicii

200130 39000 11000 50000

Asigurari si asistenta
sociala

6802 176000 21000 196000

Cheltuieli personal 10 46000 4300 49300
Salarii de baza 100101 46000 4300 49300
Ajutoare sociale in 
numerar

570201 130000 16700 146700

Locuinte,serv.si 
dezv.publica

7002 43000 6000 49000

Cheltuieli materiale 20 43000 6000 49000
Incalzit iluminat 200103 43000 6000 49000

                      Primar,                                                         Avizat  pentru legalitate
                    Ion Mihai                                                                  Secretar,

                               Praf Monica

        Întocmit



                                                     Inspector,
                                               Dorobanţu Gilica

                           ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
          COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr.     2016 din 16.10.2013

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi,  16.10.2013

Subsemnaţii:Ion Mihai, primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi
Dorobanţu Gilica,  inspector  -  compartiment  contabilitate din cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, astăzi,  data de 16.10.2013,  am
procedat  la  afişarea  la  sediul  Consiliului  Local  al   comunei  Gheorghe  Doja,  a
anunţului  referitor   la  rectificarea  bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe
Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013.

Pentru care am încheiat prezentul.

   

                       Primar,          
                     ION MIHAI                                                                      Inspector,
                                                                                                                   Dorobanţu Gilica      

   



                           ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
            COMUNA GHEORGHE DOJA
  Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
                      Tel. Fax: 0243 262502
       e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
                   

ANUNŢ PUBLIC

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, supune dezbaterii publice
propunerile de   rectificare a  bugetului local,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, pe anul 2013, conform anexei, pentru a fi consultat de persoanele
interesate.

Având în vedere că  rectificarea bugetului local  al comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, face parte din categoria actelor cu caracter normativ care se supun
dezbaterii  publice  în  conformitate  cu   prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind
transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  vă  invităm să  faceţi  propuneri
referitoare  la  rectificarea  bugetului  local,  la  nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa, pe anul 2013, la sediul Consiliului Local, de luni până vineri,  între
orele 8,00- 16,00, la compartimentul contabilitate, inspector Dorobanţu Gilica.

Vă mulţumim.

Data: 16.10.2013

   Primar,
                                                          Ion Mihai



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 2351 din 22.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea  bugetului local, la nivelul comunei

Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013

În conformitate cu:
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea

nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările   şi  completările
ulterioare,
          Examinând:

- procesul-verbal  nr. 2016 din 16.10.2013;
- raportul   compartimentului  contabilitate nr. 2350 din 22.11.2013;
Având  in  vedere  priorităţile  localităţii  Gheorghe  Doja  şi  menţinerea

echilibrului bugetar anual al comunei Gheorghe Doja, consider necesar şi oportun
adoptarea unei hotărâri, conform proiectului de hotărâre anexat şi a anexei ce face
parte integrantă din proiect.

Pentru care am încheiat prezenta.

 Primar,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 2350 din 22.11.2013

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei

 hotărâri  pentru rectificarea  bugetului local, 
                la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013

În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea

nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările   şi  completările
ulterioare,

 Având in vedere: 
- menţinerea echilibrului bugetar anual al comunei Gheorghe Doja;
- priorităţile unităţii administrativ-teritoriale.
Propun rectificarea bugetului, pe 2013; a  fost întocmită  anexa  la proiectul de

hotărâre privind rectificarea  bugetului  local,  la  nivelul  comunei  Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, pe anul 2013.

Propunem  iniţierea unui proiect de hotărâre  privind  rectificarea  bugetului
local, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013,  conform
datelor prezentate în anexă. 

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector contabilitate,
Dorobanţu Gilica



                                      ROMÂNIA                 
                               JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
        Comisia  pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
    amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

                   Nr. 2352 din 22.11.2013

RAPORT         
pentru AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind  

rectificarea  bugetului local, 
la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

Având în vedere:  
- prevederile art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (2) şi  art. 23 alin. (2) lit. f)   din Legea

nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările   şi  completările
ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 2351 din  22.11.2013întocmită de primarul comunei

Gheorghe Doja,
- procesul-verbal  nr. 2016 din 16.10.2013;
- raportul compartimentului contabilitate nr. 2350 din 22.11.2013;

           - proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
Cu  unanimitate  de  voturi,  propunem  ca,  în  temeiul  Legii   administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să
se adopte hotărârea conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,


