
JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Județul Giurgiu,  

CIF 5123608 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 18 / 16.04.2020 

Privind rectificarea bugetului local si completarea/modificarea listei de investitii si a altor cheltuieli de 

investitii si dotari independente 

. 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în 

vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 112/1862/08.04.2020, întocmit de primarul comunei Roata de Jos, cu privire 

la rectificarea bugetului local al comunei Roata de Jos pe anul 2020;  

-Rapotul de specialitate nr. 116/1866/08.04.2020;   

-Nota de fundamentare înregistrat sub nr. 111 /1861/08.04.2020 privind necesitatea și oportunitatea 

rectificării bugetului local si completarea/modificarea listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii 

si dotari independente ;  

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României;  

-Prevederile Hotararii nr. 6 a C.N.S.S.U. privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a 

noului Coronavirus ; 

-Prevederile Ordonanței militare nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a  răspândirii COVID-

19;  

-Prevederile Hotararii nr. 11 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și prevederile art. 9 din 

Hotararii nr. 10 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;  

-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;  

-Prevederile art. 19, alin. (1), lit.”a”, art. 20, alin. (1), lit. “a” și art. 47, alin. (7) din Legea finanţelor 

publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările 

ulterioare aduse de prevederile art. IX, alin. (2) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele masuri 

economice si fiscal bugetare;  

-Avizele Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu numerele: 141/1891/15.04.2020, nr. 142/1892/15.04.2020 si nr. 143/1893/16.04.2020; 

În conformitate prevederile art. 155, alin. (1), lit. „c” și “d” și alin. (5), lit. “c” și art.129, alin. (2), lit. 

“b” și lit. “d”, alin. (4), lit. (a) și alin. (7), lit. “h”, art. 139, alin. (3), lit. “a” și art. 5, lit. cc) din  O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. “a”, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul  administrativ,  modificările si completările ulterioare, Consiliul  Local al Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu aprobă Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului local și 

completarea/modificarea listei de investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari 

independente, pe care îl consider legal și oportun și adoptă următoarea  

H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, la 

cheltuieli prin virarea de credite în cadrul capitolelor bugetului local și între acestea, în conformitate 



cu prevederile art.IX, alin.(2) din O.U.G. nr.29/2020 privind unele masuri economice și fiscal 

bugetare, conform anexei nr.1.  

 

 

Art.2. Se modifică și se completează Lista obiectivelor de investiții și a altor cheltuieli de 

investiții și dotări independente pentru anul 2020, conform anexelor nr.2 si 3. 

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 65,00 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare pentru 

aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19. 

Art.4. Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu, primarului 

comunei și Aparatului de Specialitate, pentru aducerea la îndeplinire, și va fi adusă la cunoştinţa 

publică prin afișare.      

             

 

 

 

Președinte de ședință                          Contrasemnează pentru legalitate Secretar General u.a.t.  

POPA DĂNUȚ NOCOLAE                     ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  
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