
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 48 / 31.07.2017
privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de
Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul al II -lea 2017 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor

interne, pentru Trimestrul al II -lea 2017, al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in
vedere :
-Expunerea de motive a primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 307/2057/24.07.2017;
- Referatul nr. 16664/24.07.2017, intocmit de consilierul grad profesional asistent, Trasca Virginia, din
cadrul Compartimentului Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale;
- Prevederile Legii nr. 6/2017, a bugetului de stat pe anul 2017;
- Prevederile art. 49, alin. (12) si alin. (13) din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prvederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos , jud. Giurgiu nr. 23/24.03.2017 ,
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 , cu modificarile si completari;e
ulterioare
-Prevederile art. 7, alin. (13), din Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica„ cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin.(2), lit. >>b>> si alin. (4), lit. « a », din Legea 215/2001, republicata privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul Comisiei economice, dezvoltare regionala, integrare europeana, amenaj area teritoriului,
urbanism, investitii nr. 303/2103/31.07.2017; Avizul Comisiei juridice si pentru apararea ordinei publice
nr. 301/2101/31.07.2017 si Avizul Comisiei pentru Invatamant, Cultura, Sanatate nr.
302/2102/31.07.2017;

In temeiul art. 45, alin (2), lit. « a » din Legea 215/2001, republicata, privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al comunei Roata de Jos,
judetul Giurgiu, aproba Proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului
local de venituri si cheltuieli at Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul all!-
lea 2017 si aprobarea executiei bugetului imprumuturilor interne, pentru Trimestrul at II -lea 2017
si adopta urrnatoarea

HOTARARE

Art.!. Se aproba contul de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli at Comunei
Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pentru Trimestrul at II — lea 2017 si executia bugetului
imprumuturilor externe si interne, pentru Trimestrul at II — lea 2017, at Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu, dupa cum urmeaza:

Sectiunea A : Total venituri: 11733234.90 lei
Total cheltuieli: 4734644.84 lei
Excedent: 6998590.06 lei

Sectiunea E : Total venituri: 206410.36 lei
Total cheltuieli: 114013.00 lei
Excedent: 92397.36 lei



Art. 2. Primarul comunei se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei

hotarari.

Art .  3.  Secretarul comunei va comunica prezenta  hotarare si Compartimentului Buget
Contabilitate Impozite si Taxe Locale,  Compartimentului Investit ii si Integrare Europeana si
Compartimentului Juridic Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, pentru a duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari si Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu pentru controlul de legalitate al

actelor.
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