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HOTARARE nr. 23/28.05.2020 

Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții  

,,Amenajare parcare exterioara dispensar uman si centru de zi Cartojani” 
 

 

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

vedere : 

- Referatul de apobare nr. 161/1911/22.05.2020 întocmit de primarul comunei Roata de Jos, județul 

Giurgiu  și Raportul de specialitate nr. 169/1919/22.05.2020 întocmită de compartimentele de 

specialtate;  

-Nota de fundamentare nr. 13585/22.05.2020, întocmită de dna. Miroiu Ilinca , administrator public al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, privind necesitatea si oportunitatea realizării obiectivului de 

investiții ,,Amenajare parcare exterioara dispensar uman si centru de zi Cartojani”;  
- Prevederile HCL nr.7 / 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 

comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetului imprumuturilor interne pe anul 2020, 

a Programului anual de investitii publice 2020 si a Bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si 

subventii in anul 2020;  

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

publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Prevederile  Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Prevederile Legii 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

Giurgiu numerele: 204/1954/27.05.2020, 205/1955/27.05.2020 și 206/1956/27.05.2020;  

-Prevederile art. 136, 139, alin. (3), lit.  « a  » si. « g  » si prevederile  art. 155, alin.(1), lit. . «c  » si 

alin. (4), lit. « a », alin. (1), lit. « d  » si alin. (5), lit. « c » și art. 129, alin. (2), lit. „b” și “d”, alin. (7), 

lit. „a”,  “b” și lit. „c”  din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, 

aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de 

investiții ,,Amenajare parcare exterioara dispensar uman si centru de zi Cartojani” și adoptă 

următoarea  

HOTĂRÂRE  

 

Art.1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții ,,Amenajare 

parcare exterioara Dispensar uman si Centru de zi Cartojani”, conform Notei de fundamentare 

13585/22.05.2020, întocmită de dna. Miroiu Ilinca, administrator public al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu.  
 

Art.2. (1) Se aprobă cheltuielile necesare estimate în suma maximă de 75.000 lei, cu  T.V.A  

inclus, ce vor fi suportate din bugetul local de la capitolul 66 – sănatate.  



 

(2) Se aprobă înscrierea obiectivului de investiții prevăzut de articolul 1 al prezentului act 

administrativ în Lista de investiții publice a Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu care se modifică în 

mod corespunzător prin înscrierea obiectivului de investiții.   

Art. 3. Primarul comunei se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 

hotarari.  

 

Art. 4. 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.  

 

 

 

Președinte de ședință              Contrasemnează pentru legalitate : Secretar general comună  

Popa Dănuț Nicolae                                  Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (3) din Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 


