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PROIECT DE HOTĂRÂRE 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 

 

PRIMARUL 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 modificarii HCL nr. 27 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea 

si completarea lista de investitii si alte cheltuieli de investitii si dotari independent 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;   

- Prevederile 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 încetarea perioadei stării de urgență;  

- 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;  

-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. 136, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre 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 și adoptarea unei hotărâri în acest sens, dupa cum urmează:  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. 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.  

 

Art. 2. 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. 3.  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.4. 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.  

 

 

 

Inițiator                                     Avizează pentru legalitate Secretar general u.a.t.  

PRIMAR GHIDĂNAC MARIN   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL GIURGIU   

COMUNA ROATA DE JOS                 

PRIMAR 

 

 

ANEXA nr. 1 la P.H. nr. 29/04.06.2020 ,  
Privind modificarea anexelor 1-3 la H.C.L. nr. 27/28.05.2020, privind rectificarea bugetului 
local și completarea/modificarea listei de investiții și a altor cheltuieli de investiții si dotări 

independente 
 

Rectificarea bugetului local al comunei Roata de Jos este in conformitate cu:  

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

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

-adresa A.J.F.P. Giurgiu privind influentele pe anul 2020 pentru sumele si cotele defalcate 

din impozitul pe venit si sumele defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale ca 

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

-prevederile art.129, alin.(4), lit. (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

    Avand in vedere referatul de aprobare nr. 228/1978/04.06.2020 si raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 229/1979/04.06.2020, se aproba 

rectificarea bugetului local al comunei Roata de Jos, dupa cum urmeaza: 

Se rectifica bugetul de venituri cu suma de 31,00 mii lei,   dupa cum urmeaza: 

• se diminueaza prevederile art. 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, cu 
suma de 5,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 04.02.04, sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 25,00 mii lei; 

• se majoreaza prevederile art. 11.02.06 sume defalcate din tva pentru echilibrarea 
bugetelor locale, cu suma de 61,00 mii lei; 
Se rectifica bugetul de cheltuieli cu suma de 31,00 mii lei si  se vireaza sumele in cadrul 

capitolelor bugetare,   dupa cum urmeaza: 

La subcapitolul 65.03.01 Invatamant prescolar, titlul cheltuieli de capital, se 

diminueaza prevederile bugetare cu suma de 50,00 mii lei, astfel; 



• se diminueaza prevederile bugetare la art.58.04.03,  cheltuieli neeligibile, cu suma 
de 50,00 mii lei, pentru obiectivul „Construire gradinita cu trei Sali de grupa cu 
program redus”, conform Notei de fundamentare; 

 

La subcapitolul 65.03.02 Invatamant primar, titlul cheltuieli de capital, se majoreaza 

prevederile bugetare cu suma de 50,00 mii lei, astfel; 

• se majoreaza  prevederile bugetare la art.71.01.30,  alte cheltuieli cu activele 
fixe, cu suma de 50,00 mii lei, pentru obiectivul „Construire gard si amenajare curte 
interioara Scoala nr.2 Cartojani, sat Cartojani, comuna Roata de Jos”, conform 
Notei de fundamentare; 

 

La subcapitolul 66.50.50 Alte servicii de sanatate publica, titlul cheltuieli de capital, se 

majoreaza prevederile bugetare cu suma de 22,00 mii lei, astfel; 

• se majoreaza prevederile bugetare la art.71.01.01,  constructii, cu suma de 50,00 
mii lei, pentru obiectivul „Amenajare parcare exterioara dispensar uman si centru 
de zi, in comuna Roata de Jos”, conform Notei de fundamentare; 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.71.01.03,  mobilier birotica, cu suma de 
50,00 mii lei, pentru obiectivul „Dotari dispensarul medical (echipamente si 
mobilier)”; 

• se majoreaza prevederile bugetare la art.71.01.02,  utilaje, echipamente, mijloace 
de transport, cu suma de 22,00 mii lei, pentru achizitionarea unui numar 4 
echipamente de decontaminare (tunel decontaminare) necesare combaterii si 
prevenirii raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19, conform Notei de 
fundamentare nr.13137/11.05.2020 si a Referatelor de necesitate intocmite de 
scolile din localitate; 
 

La subcapitolul 67.05.01 „Sport”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza prevederile 

bugetare cu suma de 11,00 mii lei, astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.20.01.30,  alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare, cu suma de 2,00 mii lei ; 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.20.01.09, materiale si servicii cu caracter 
functional, cu suma de 9,00 mii lei ; 

 

La subcapitolul 67.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive”, 

titlul cheltuieli materiale, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 9,00 mii lei, 

astfel: 



• se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.30,  alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare, cu suma de 20,00 mii lei activitatile de intretinere spatii 
verzi, parcuri; 

 

Initiator,                                                       
Primar Ghidănac Marin                             
  
Compartiment Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale  
Referent grad profesional superior  Matei Rodica   
 
Compartiment Investitii, Achizitii si Integrare Europeana  
Consilier Moise Adriana Alina  
      
Viza CFP Calin Livia Ioana  
 
Consilier Juridic  
Neata Verginia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

PRIMAR 

Nr. 228/1978/04.06.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind  modificarea anexelor nr.1-3 la HCL nr…27 din28.05.2020 privind rectificarea 
bugetului local, modificarea si completarea lista de investitii si alte cheltuieli de investitii 

si dotari independente  
 

Avand in vedere ca prevederile 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,  au fost 

valabile doar pe perioada starii de urgenta, neaplicandu-se si pe perioada starii de alerta; 

In acest sens propun: 

- modificarea anexei nr.1 la HCL in sensul eliminarii prevederilor referitoare la virarea de 

credite de la un capitol la altul, respectiv: 

La capitolul 51.01.03 „Autoritati executive”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 50,00 mii lei, astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.20.30.30,  alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii, cu suma de 50,00 mii lei ; 

La subcapitolul 67.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive”, 

titlul cheltuieli de capital, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 45,00 mii lei, 

astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.71.01.03,  mobilier birotica, cu suma de 
45,00 mii lei la obiectivul „Dotari locuri de joaca”; 

La subcapitolul 70.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul cheltuieli de capital, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 95,00 mii lei, astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.71.01.02,  utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, cu suma de 95,00 mii lei la obiectivul „Achizitie echipamente 
subtraversare”; 

La subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 35,00 mii lei, astfel: 



• se diminueaza prevederile bugetare la art.20.01.03,  incalzit, iluminat si forta 
motrica, cu suma de 35,00 mii lei ; 

 
 
 
- modificarea anexelor nr.2 si 3 Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de 
investitii si dotari independente, in conformitate cu modificarile precizate anterior; 
  

Drept pentru care supun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Roata de Jos 

proiectul de hotarare privind modificarea anexelor nr.1-3 la HCL nr… din…. privind 

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

de investitii si dotari independente. 

 

Primar, 

Ghidanac Marin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judetul Giurgiu         

Primaria Roata de Jos         

Nr. 229/1979/04.06.2020      Aprobat primar, 

         GHIDANAC MARIN 

RAPORT 

Privind modificarea anexelor nr.1-3 la HCL nr… din…. privind rectificarea bugetului local, 
modificarea si completarea lista de investitii si alte cheltuieli de investitii si dotari 

independente 
 

Intrucat prevederile 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,  au fost valabile 

doar pe perioada starii de urgenta, neaplicandu-se si pe perioada starii de alerta, A.J.F.P. 

Girgiu a admis bugetul local al comunei Roata de Jos, rectificat, fara viramentele de la un 

capitol bugetar la altul. 

In acest sens se impune modificarea anexelor nr.1-3 la HCL in sensul eliminarii 

prevederilor referitoare la virarea de credite de la un capitol la altul, respectiv: 

La capitolul 51.01.03 „Autoritati executive”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 50,00 mii lei, astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.20.30.30,  alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii, cu suma de 50,00 mii lei ; 

La subcapitolul 67.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive”, 

titlul cheltuieli de capital, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 45,00 mii lei, 

astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.71.01.03,  mobilier birotica, cu suma de 
45,00 mii lei la obiectivul „Dotari locuri de joaca”; 

La subcapitolul 70.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul cheltuieli de capital, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 95,00 mii lei, astfel: 

• se diminueaza prevederile bugetare la art.71.01.02,  utilaje, echipamente, 
mijloace de transport, cu suma de 95,00 mii lei la obiectivul „Achizitie echipamente 
subtraversare”; 

La subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 35,00 mii lei, astfel: 



• se diminueaza prevederile bugetare la art.20.01.03,  incalzit, iluminat si forta 
motrica, cu suma de 35,00 mii lei ; 

  
Comp. Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale 

Referent grad profesiona superior  

Matei Rodica Calin Livia Ioana 

 

Viza CFP 

Referent grad profesional asistent  

Calin Livia Ioana  

 

 

 

 
 


