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HOTARARE nr. 5 / 23.01.2020 

Privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a  excedentului bugetului local, a excedentului 

 bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor finantate  

de venituri proprii si subventii  inregistrate la sfarsitul anului 2019  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in 

vedere :  

-Referatul de aprobare nr. 17/1767/21.01.2020 a primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu ;  

-Raportul de specilalitate nr. 18/1768/21.01.2020 ;  

-În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020, a bugetului de stat pe anul 2020; 

-Prevederile art. 58, alin. (1), art. 49, alin. (12) si alin. (13) din Legea 273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos ,jud. Giurgiu nr. 31/23.04.2019,  privind 

aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul   2019, Programul anual de investitii publice si 

Lista anuala de investitii publicepe anul 2019 ale comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu ;  

-Prevederile art. 7, alin. (13), din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu 

cu numerele : 24/1774/22.01.2020, 25/1775/22.01.2020 si 26/1776/22.01.2020 ;  

-Prevederile art.  155, alin.(1), lit. »c », alin. (4), lit. « c », art. 136, alin. (1) coroborate cu prevederile art. 

139, alin. (3), lit. « a »,  art.  129, alin.(2), lit. « b » si alin. (4), lit. « a », din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ ;  

 

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. »a » din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019, privind 

Codul administrativ, Consiliului Local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, aproba Proiectul de 

Hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a  excedentului bugetului local, a excedentului 

bugetului imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor finantate de venituri 

proprii si subventii  inregistrate la sfarsitul anului 2019 si adopta urmatoarea  

 

HOTARARE  

 

Art. 1. Se aproba utilizarea in anul 2020 a  excedentului bugetului local, a excedentului bugetului 

imprumuturilor interne si a excedentului bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii, 

dupa cum urmeaza:  

 

a) 31.705,43 lei  excedent al bugetului local la sfarsitul anului 2019, sursa de finantare a cheltuielilor 

sectiunii de functionare pentru acoperirea golurilor de casa;  

 

b) 912.800,76 lei excedent al bugetului imprumuturilor interne la sfarsitul anului 2019, sursa de finantare 

a sectiunii de dezvoltare, sursa C, obiective de investitii in derulare;  

 

c) 98.875,47 lei excedent al bugetului institutiilor fnantate din venituri proprii si subventii la sfarsitul 

anului 2019, sursa de finantare a setiunii de dezvoltare, sursa E, obiective de investitii in derulare.  

 

 

 

 



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 Investitii 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.  

 

 

 

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza pentru legalitate :  

STAFIE MIHAI\                                              Secretar  General u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanta     
 


