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HOTĂRÂREA NR. 20/20.04.2021 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2021, a Bugetului instituțiilor 

finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2021 si estimările 2022 - 2024 si a Programului 

anual de investiții publice 2021 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, 

având in vedere: 

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

11519/17.03.2021;  

-Raport de specialitate nr. 11701/18.03.2021 întocmit de S.C. VGM Contexpert S.R.L.; 

-Raport de specialitate nr. 12518/02.04.2021  întocmit de S.C. VGM Contexpert S.R.L.; 

-  Nota de fundamentare nr. 11047/09.02.2020 întocmită de Aparatul de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, privind aprobarea bugetului local de venituri 

si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor 

interne pe anul 2021, a Bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 

2021 si estimările 2022 - 2024 si a Programului anual de investiții publice 2021;  

- Nota de fundamentare  nr. 2567/03.03.2021 înregistrată la Primăria Roata de Jos cu nr. 

11048/09.03.2021 întocmită de Serviciul de Utilități Publice Roata de Jos, privind elaborarea  

bugetului Serviciului de utilități publice comuna Roata de Jos pe anul 2021 și a listei de investiții 

și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente pe anul 2021; 

- Prevederile Contractului de servicii financiar – contabile încheiat cu Comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu nr. 5/10.537/26.02.2021, încheiat între societatea comercială de expertiză 

contabilă S.C. VGM Contexpert S.R.L., cu sediul în comuna Paușești, Județul Vâlcea și Comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A..E.E.B.L. nr. G.R.G._S.T.Z.-5535 din 16.03.2021, 

înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 11157/17.03.2021, privind 

alocări sume conform Legii bugetului de stat nr. 15/2021, urmare a Deciziei Șefului A.J.F.P. 

Giurgiu nr. GRG_STZ-5533/2021 emisă în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 

2021 nr. 15/2021, referitor alocare sume din cote defalcate din impozitul pe venit și sume 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;   

-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A..E.E.B.L. nr. G.R.G._S.T.Z.- 5540 din 16.03.2021, 

referitor alocare sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor,orașelor și municipiilor;   

-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A..E.E.B.L. nr. G.R.G._S.T.Z.- 6245 din 30.03.2021, 

înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 12322/31.03.2021, alocări 

sume conform Legii bugetului de stat nr. 15/2021, urmare a Deciziei Șefului A.J.F.P. Giurgiu nr. 

GRG_STZ-6236/2021 emisă în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 

15/2021;   
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-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A..E.E.B.L. nr. G.R.G._S.T.Z.- 6433 din 02.04.2021, 

înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 12515/02.04.2021, privind 

repartizarea pe semestre a fondului de rezervă la dispoziția Consiliului Județean din cotă de 6% 

din impozitul pe venit; 

-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A..E.E.B.L. nr. G.R.G._S.T.Z.- 6436 din 02.04.2021,  

privind repartizarea pe semestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ;i a 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2021; 

-Prevederile Legii 15/2021, privind Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

-Prevederile art. 19, alin. (1), art. 26, art. 33, art. 39 din Legea 273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Lege 52/2003, privind transparenta decizionalã în administratia 

publicã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative;  

-Prevederile art. 136, alin.(1), prevederile art. 155, lit. “c” si alin. (4), lit. “b”, prevederile art. 

129, alin. (2), lit. “b” si alin. (4), lit. “a” si pevederile art. 139, alin. (3), lit. “a”si prevederile art. 

5, lit. “cc” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Roamaniei nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ; 

-Anunțurile nr. 11519/17.03.2021 și nr. 12473/02.04.2021si Procesele verbale nr. 

12438/01.04.2021 și 13172/19.04.2021, privind neprezentare cetăteni la dezbatere publică si 

nedepunere sugestii propuneri sau obiecțiuni; 

 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local numerele: 152/1902/19.04.2021, 

153/1903/19.04.2021si 154/1904/19.04.2021; 

-Prevederile art. 136, alin.(1), prevederile art. 155, lit. “c” si alin. (4), lit. “b”, prevederile art. 

129, alin. (2), lit. “b” si alin. (4), lit. “a” si pevederile art. 139, alin. (3), lit. “a”si prevederile art. 

5, lit. “cc” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ;  

 

In temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Roata de Jos, 

judetul Giurgiu aprobă Proiectul de Hotărâre Privind aprobarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, a bugetului împrumuturilor 

interne pe anul 2021, a Bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 

2021 si estimările 2022 - 2024 si a Programului anual de investiții publice 2021 si adoptă 

următoarea  

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă  Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, pe anul 2021 si estimările 2022 – 2024, conform anexei 1 la hotarare și Lista 

de investiții pe anul 2021, cu finanțare din bugetul local, conform anexa 1.1 la prezenta 

hotărâre, anexe ce fac parte integranta din prezenta.  

 

Art. 2. Se aproba Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2021 pentru u.a.t. 

Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu și estimările 2022 – 2024, conform anexei 2 la 

prezenta hotărâre și Lista de investiții pe anul 2021, cu finanțare din bugetul împrumuturilor 

interne, conform anexa 2.1 la prezenta hotărâre, anexe ce fac parte integranta din prezenta la 

prezenta hotarare. 



 

Art. 3. Se aproba Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții pe 

anul 2021 pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu, conform anexei 3 la prezenta 

hotărâre și Lista de investiții pe anul 2021 și estimările 2022 – 2024, cu finanțare din bugetul 

instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexa 3.1 la prezenta hotărâre, 

anexe ce fac parte integranta din prezenta la prezenta hotarare.  

 

Art. 4. Se aproba Programul anual de investitii publice pe anul 2021 pentru u.a.t. 

Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu și estimările 2022 – 2024, conform anexei 4 la 

prezenta hotarare, anexă ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare si Compartimentului 

Contabilitate, Buget Impozite si Taxe Locale, Compartimentului Investitii si Integrare Europeana 

si Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu pentru controlul legalitatii 

actelor si prin Compartimentul Relatii cu publicul o va aduce la cunostinta publica. 

 

 Art. 6. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

        VOICU ION      Avizează pentru legalitate 

                         P.Secretar general u.a.t. 

                       Jr. Neață Verginia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


