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PRIMAR  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  34/23.06.2021 

privind rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei Roata de Jos, 

completarea si modificarea listei de investiti  

si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente  

. 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 241/1991/23.06.2021, întocmit de primarul comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu cu privire la rectificarea bugetului local, a bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei 

Roata de Jos, completarea și modificarea listei de investitiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări 

independente; 

-Raportul de specialitate nr. 242/1992/23.06.2021, întocmit de compartimentul de specialitate, 

Compartimentul Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-Nota de fundamentare a compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, respectiv Compartimentul Investiții Achiziții si 

Integrare Europeană, Compartimentul Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale și Compartimentul 

Juridic, înregistrată sub nr. 240/1990/23.06.2021 privind necesitatea și oportunitatea rectificării 

bugetului local a bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, completarea și 

modificarea listei de investitiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente 

-Nota de fundamentare a Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, nr. 3025/23.06.2021, 

înregistrată la Primaria Comunei Roata de Jos, cu nr. 15475/23.06.2021;  

-Prevederile H.C.L. nr. 20.20.04.2021  privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

-Prevederile Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;  

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administrația 

publică republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-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. “a”, “b”, “c” și “n” din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul dispozițiilor art. 136, alin. (1), din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul  

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

Josd.Județul Giurgiu aprobarea Proiectului de Hotărâre privind privind rectificarea bugetului local, 

a bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei Roata de Jos, completarea si modificarea 
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listei de investiti si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente și adoptarea unei hotărâri 

după cum urmează:   

H O T Ă R Â R E  

 Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu pe anul 2021, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta.  

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

investiții și dotări independente pentru anul 2021, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărâre, anexă 

ce face parte integrantă din prezenta.  

 Art.3. Se aprobă rectificarea Bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de 

Jos și a Listei de investiții pe anul 2021, conform anexei 2 si 2.1 la prezenta hotărâre.  

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Giurgiu, primarului 

comunei Roata de Jos, compartimentelor de specialitate și va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare. 

     

     

 

 

 

Primar                             Avizează pentru legalitate Secretar General u.a.t.  

Ghidănac Marin                                    Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 

 

 Viza CFP  

Jr. Neață Verginia  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


