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HOTĂRÂREA NR. 29/04.06.2020 

Privind  modificarea anexelor nr.1-3 la HCL nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului 

local, modificarea si completarea lista de investitii si alte cheltuieli de investitii si dotari 

independente  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU,  având 

în vedere:  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 

228/1978/04.06.2020 privind necesitatea modificării anexelor 1-3 la H.C.L nr. 27 din 28.05.2020 

privind rectificarea bugetului local, modificarea si completarea lista de investitii si alte cheltuieli de 

investitii si dotari independente și Raportul de specialitate nr. 229/1979/04.06.2020;   

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

-Prevederile H.C.L. nr. 7 din 19.02.2020, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 

2020, a Programului anual de investiții publice 2020 și a bugetului instituțiilor finanțate din venituri 

proprii și subvenții în anul 2020, cu modificările ulterioare ;    

-Prevederile art. 19, art. 20, art. 33 și art. 49, din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

-Încetarea aplicabilității prevederilor art. IX, alin.(2) din O.U.G. nr.29/2020 privind unele masuri 

economice si fiscal bugetare, privind modificarea art.49, alin. (7) din Legea finanţelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la incetarea perioadei stării de urgenta;  

- Adresa A.J.F.P. Giurgiu privind influențele pe anul 2020 pentru sumele și cotele defalcate din 

impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ca urmare a 

O.U.G. 50/2020, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;  

-Avizul Comisiei Economice ,Dezvoltare Regională Integrare Europeana si Amenajarea 

Teritoriului, Urbanism, Investiții nr. 232/1982/04.06.2020 și avizul Comisiei Juridice și pentru 

Apărarea Ordinii Publice nr.  233/1983/04.06.2020;  

-Prevederile art. 59 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “c”și lit. “d”, alin. (4), lit. “a”, lit. “b”, alin. (5), lit. “c”, prevederile 

129, alin. (2), lit. “b”și lit. “d”, alin. (4), lit. “a”, alin. (7), lit. “h”, lit. “i” și lit. “k”, din Ordonanța 

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

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre Privind  modificarea anexelor nr.1-3 

la HCL nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea și completarea listei 

de investiții și alte cheltuieli de investiții și dotări independente și adoptarea unei hotărâri în acest 

sens, dupa cum urmează:  

 

HOTĂRÂRE  

 

Art. I. Se aprobă modificarea anexelor nr.1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului 

local, modificarea si completarea lista de investitii si alte cheltuieli de investitii si dotari 

independente, conform anexelor 1, 2 si 3 la prezenta hotarare, ce fac parte integranta din aceasta și 

implicit prevederile articolul 1 al actului administrativ prin radierea din cuprins a sintagmei “și între 

acestea”, virarea de credite, făcându-se doar în cadrul capitolelor.  

 



Art. II. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 27 

din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea si completarea lista de 

investitii si alte cheltuieli de investitii si dotari independente se modifică in mod corespunzător 

prevedrilor art. 1 al prezentei hotărâri.  

 

Art. III.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu şi Compartimentul Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale din 

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu. 

 

            

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, Compartimentul Buget Contabilitate Impozite și Taxe 

Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              Contrasemnează pentru legalitate  

POPA DĂNUȚ NICOLAE                            Secretar general u.a.t.  

                                             Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

Viza CFP  

Calin Livia Ioana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit. a) din din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
Total consilieri în funcţie 15 

Nr . total al consilierilor prezenţi 15 

Nr total al consilierilor absenţi 0 

Voturi pentru 14 

Voturi împotrivă 1 

Abţineri 0 

 


