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ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

COMUNA ROATA DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 71 / 24.09.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, a bugetului institutiilor finantate

din venituri proprii si subventii si a listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari
independente pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere
-Referatul de aprobare al primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 449/2129/16.09.2019;
-Raportul de specialitate nr. 451/2131/16.09.2019 al Compartimentului Contabilitate , Impozite si Taxe
Locale;
- H.C.L. nr. 31/23.04.2019, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2019 si a Programului anual de investitii publice 2019 si a Listei anuale
de investitii publice 2019 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Prevederile O.G. nr.12/2019. privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
- Prevederile art. 49 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 7, alin. (13) din Lege 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizele Comisiilor de specialaitate ale Consiliului Local Roata de Jos, judetul Giurgiu, numerele:
470/2150/23.09.2019, 471/2151/23.09.2019 si 472/2152/23.09.2019;
- Prevederile art. 155, alin. (1), lit. "c", alin. (4), lit. "b" coroborate cu prevederile art. 129, alin. (1) si
alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. "a" si din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrative;

In temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1) , lit. „a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliului Local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de Jos,
Judetul Giurgiu pe anul 2019, conform anexei 1 - Bugetul local de venituri si cheltuieli 2019 la prezenta
hotarare, anexa ce face parte integranta din prezenta.

Art. 2. Se aproba rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2019 al comunei

Roata de Jos, Judetul Giurgiu — conform anexei nr. 2- Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul

2019 parte integranta din prezenta hotarare.



Art. 3. Se aproba modificarea Listei de investitii pe anul 2019, conform anexei nr. 3 — Lista de

investitii pe anul 2019 la prezenta hotarare, anexa ce face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.

Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului comunei catre: Compartimentul
Investitii Achizitii si Integrare Europeana, Compartimentul Juridic si Compartimentul Buget
Contabilitate Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Roata
de Jos, judetul Giurgiu si Institutiei Prefectului — Judetul Giurgiu.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un cvorum de /1/ voturi « pentru », 0 voturi
« impotriva » si 0 abtineri, reprezentand votul consilierilor locali prezenti la sedinta in numar de

Itl , din totalul de 15 consilieri locali in functie.
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