
JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Județul Giurgiu,  

CIF 5123608 

PRIMAR   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 61/21.12.2020 

Privind rectificarea bugetului local,  a bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, 

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

. 

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

- Referatul de aprobare nr. 476/2126/21.12.2020, 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 a altor cheltuieli de investiții și dotări independente; 

-Raportul de specialitate nr. 477/2127/21.12.2020, întocmit de compartimentele de specialitate 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 înregistrată sub nr. 475/2125/21.12.2020 privind necesitatea și 

oportunitatea rectificării bugetului local a bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, 

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

-Nota de fundamentare a Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, nr. 2213/21.12.2020, 

înregistrată la Primaria Comunei Roata de Jos, cu nr. 21237/03.12.2020;  

-Prevederile H.C.L. nr. 7/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

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”, “d”, “n” și “h” din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



În temeiul dispozițiilor art. 136, alin. (1), lit. “a” 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 rectificarea bugetului local, a a bugetului 

Serviciului de Utilități Publice al comunei Roata de Jos, completarea și modificarea listei de investitiții a altor 

cheltuieli de investiții și dotări independente și adoptarea unei hotărâri după cum urmează:   

 

H O T Ă R Â R E  

 

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

Giurgiu pe anul 2020, 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 pentru anul 2020 și Lista altor 

cheltuieli de investiții și dotări independente pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1.1  si  1.2 la 

prezenta hotărâre, anexe ce fac 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 2020, conform anexei 2 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 P. Secretar General u.a.t.  

      Ghidănac Marin                           Jr. Neață Verginia  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Viza CFP  

                                                                                                              

Jr. Neață Verginia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la P.H.  nr.61/21.12.2020 

 

JUDETUL GIURGIU              

CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS 



 

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

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

-prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

-prevederile HG 1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale . 

    Avand in vedere referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Roata de 

Jos, nr. 476/2126/21.12.2020 si raportul compartimentului de specialitate înregistrat 

cu nr. 477/1227/21.12.2020, se aproba rectificarea bugetului local al comunei Roata 

de Jos, dupa cum urmeaza: 

Se rectifica bugetul de venituri,   dupa cum urmeaza: 

• se majoreaza prevederile art. 04.02.01, cote defalcate din impozitul pe venit, cu 
suma de  194,32 mii lei; 

• se majoreaza prevederile art. 11.02.06, sume defalcate din tva pentru 
echilibrarea bugetelor locale, cu suma de  900,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 07.02.02.02, impozitul pe teren persoane juridice, 
cu suma de  30,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 15.02.50., alte taxe pe servicii specifice, cu suma 
de  150,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 16.02.02.01, impozit mijloace de transport 
persoane fizice, cu suma de  69,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 30.02.05.30, venituri din chirii si concesiuni, cu 
suma de  10,32 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 34.02.02, taxa extrajudiciara de timbru, cu suma 
de  80,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 35.02.01, venituri din amenzi si alte sanctiuni, cu 
suma de  100,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 36.02.50, alte venituri, cu suma de  100,00 mii 
lei; 



• se diminueaza prevederile art. 42.02.69, subventii de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru sustinerea derularii proiectelor  cu fonduri europene, cu 
suma de  114,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 42.02.80, subventii de la bugetul de stat pentru 
decontarea cheltuielilor cu carantina, cu suma de  100,00 mii lei; 

• se diminueaza prevederile art. 42.02.82, sume alocate pentru stimulentul de 
risc, cu suma de  50,00 mii lei; 

 

Se rectifica bugetul de cheltuieli prin reasezarea sumelor in cadrul capitolelor 

bugetare si intre capitolele bugetare,   dupa cum urmeaza: 

La subcapitolul 51.02.01.03 Autoritati executive, titlul cheltuieli de capital, se 

diminueaza prevederile bugetare cu suma de 15,00 mii lei, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.02, echipamente, utilaje, mijloace de 
transport, cu suma de 15,00 mii lei, suma ramasa disponibila dupa achizitia unei 
remorci basculabile; 

 

La subcapitolul 65.02.03.02 Invatamant primar, titlul cheltuieli ajutoare sociale, 

se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 67,00 mii lei, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.57.02.01, ajutoare sociale in bani, cu suma de 
62,00 mii lei, suma ramasa neutilizata de scolile din localitate dupa achitarea 
drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale; 

• Se diminueaza prevederile art.57.02.03, ajutoare sociale in natura, cu suma de 
5,00 mii lei; 

La subcapitolul 65.02.03.02 Invatamant primar, titlul cheltuieli de capital, se 

diminueaza prevederile bugetare cu suma de 40,00 mii lei, , astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 40,00 mii lei, 
suma ramasa neutilizata la obiectivul „Amenajare gard imprejmuire Scoala nr.2 
Cartojani, comuna Roata de Jos”; 

La subcapitolul 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, titlul 

cheltuieli materiale, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 120,00 mii lei, 

astfel: 



• Se majoreaza prevederile art.20.02, reparatii curente, cu suma de 120l,00 mii lei 
pentru lucrari de reparatii curente pardoseli si instalatie incalzire centrala la 
scoala Roata Catunu; 

La subcapitolul 66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare, titlul cheltuieli de 

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

• Se diminueaza prevederile art.10.01.29, stimulent de risc, cu suma de 50,00 mii 
lei; 

La subcapitolul 66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare, titlul cheltuieli 

materiale, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 100,00 mii lei, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.20.03.01, hrana pentru oameni, cu suma de 
100,00 mii lei; 

La subcapitolul 66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare, titlul cheltuieli de 

capital, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 25,00 mii lei, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 25,00 mii lei, 
suma ramasa neutilizata la obiectivul „Amenajare parcare Dispensar si Centru de 
zi”; 

La subcapitolul 68.02.15.01 Ajutor social, titlul ajutoare sociale, se majoreaza 

prevederile bugetare cu suma de 5,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.57.02.01, ajutoare sociale in bani, cu suma de 5,00 
mii lei pentru plata diferentelor la ajutorul de incalzire pentru beneficiarii de 
ajutor social; 

La subcapitolul 70.05.02.01 „Alimentari cu apa”, titlul cheltuieli materiale, se 

majoreaza prevederile bugetare cu suma de 36,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.20.01.04, apa, canal, salubrizare, cu suma de 6,00 
mii lei; 

• Se majoreaza prevederile art.20.01.30, cheltuieli intretinere si functionare, cu 
suma de 30,00 mii lei; 

La subcapitolul 70.05.02.01 „Alimentari cu apa”, titlul cheltuieli de capital, se 

majoreaza prevederile bugetare cu suma de 276,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.71.01.30 alte active fixe, cu suma de 41,00 mii lei, 
pentru obiectivul „Bransamente de apa si racorduri canalizare in satele Sadina, 
Roata de jos si Cartojani” ; 



• Se majoreaza prevederile art.71.01.30 alte active fixe, cu suma de 235,00 mii lei, 
pentru obiectivul „Sistem integrat de alimentare cu apa, sistem canalizare sat 
Cartojani” ; 

    La subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public si electrificari rurale”, titlul cheltuieli 

materiale, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 120,00 mii lei, asfel: 

• Se majoreaza prevederile art.20.01.03, incalzit, iluminat si forta motrica, cu 
suma de 120,00 mii lei, pentru achizitionarea de lampi cu led pentru reteaua 
de iluminat public;  

La subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public si electrificari rurale”, titlul cheltuieli de 

capital, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 80,00 mii lei, asfel: 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 80,00 mii 
lei, la obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna 
Roata de Jos, judetul Giurgiu”; 

La subcapitolul 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei”, titlul alte transferuri, 

se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 100,00 mii lei, asfel: 

Se majoreaza prevederile art.55.01.18, alte transferuri curente interne, cu suma de 

100,00 mii lei, alocatii pentru Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos; 

La subcapitolul 74.02.05.01 „Salubrizare”, titlul cheltuieli materiale, se majoreaza 

prevederile bugetare cu suma de 71,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.20.01.04 apa, canal, salubrizare, cu suma de 71,00 
mii lei pentru plata serviciilor de salubrizare si a taxe de depozitare din anii 
anteriori; 

La subcapitolul 74.02.05.01 „Salubrizare”, titlul cheltuieli de capital, se majoreaza 

prevederile bugetare cu suma de 170,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.71.01.02  echipamente, utilaje, mijloace de 
transport, cu suma de 170,00 mii lei pentru achizitia unei Autogunoiere; 

La subcapitolul 74.02.06 „Canalizare si tratare ape reziduale”, titlul cheltuieli 

materiale , se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 170,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii, cu 
suma de 170,00 mii lei pentru achizitia de materiale canalizare; 

La subcapitolul 74.02.06 „Canalizare si tratare ape reziduale”, titlul cheltuieli de 

capital, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 100,00 mii lei, astfel: 



• Se diminueaza prevederile art.71.01.30 alte active fixe, cu suma de 100,00 mii lei 
la obiectivul „Extindere sistem de canalizare in satele Roata de jos Roata mica si 
Sadina, extindere alimentare cu apa in satele Roata de jos, Roata mica, si Sadina, 
comuna Roata de jos”; 

La subcapitolul 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, titlul cheltuieli de capital, se 

diminueaza prevederile bugetare cu suma de 300,00 mii lei, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.01 constructii, cu suma de 80,00 mii lei la 
obiectivul „Amenajare alei pietonale”; 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.01 constructii, cu suma de 150,00 mii lei la 
obiectivul „Realizare sisteme scurgere si colecare ape fluviale prin montare de 
rigole”; 

• Se diminueaza prevederile art.71.01.30 alte active fixe, cu suma de 70,00 mii lei 
la obiectivul „Asfaltare si modernizare drumuri comunale in comuna Roata de 
Jos, judetul Giurgiu”; 

 
Initiator,                Compartiment Contabilitate Impozite si Taxe 
Locale 
Primar Ghidanac Marin   Referent grad profesional superior 

Matei Rodica 
 
 
Compartiment I.A.I.E.     
Consilier superior       Viza CFP 
Moise Adriana Alina          Neata Verginia 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la P.H. nr.61/21.12.2020 

 

 

JUDETUL GIURGIU               



CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS 

 

 

Rectificarea bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei Roata de Jos si a 

Listei de investitii este in conformitate cu:  

 

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

-prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

-prevederile HG 1100/17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru 
unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale . 
-nota de fundamentare  intocmita de compartimentul de specialitate din cadrul 

Serviciului de utilitati publice al comunei Roata de Jos; 

    Avand in vedere referatul de aprobare nr. 476/2126/21.12.2020 si raportul 

compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 2213/21.12.2020, se aproba 

rectificarea  bugetului Serviciului de utilitati publice al comunei Roata de Jos, dupa 

cum urmeaza: 

 

Se rectifica bugetul de venituri pentru Serviciul de utilitati publice al comunei Roata 

de Jos,   dupa cum urmeaza: 

• se diminueaza  prevederile bugetare la art.33.10.50,  alte venituri din prestari 
servicii, cu suma de 100,00 mii lei; 

• se diminueaza  prevederile bugetare la art.43.10.09,  subventii pentru 
institutii publice, cu suma de 100,00 mii lei; 

 

Se rectifica bugetul de cheltuieli pentru Serviciul de utilitati publice al comunei Roata 

de Jos prin virarea de credite bugetare in cadrul subcapitolului 70.10.50 Alte servicii 

in domeniul locuintei, serviciilor,   dupa cum urmeaza: 



La subcapitolul 70.10.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor, cheltuieli 

materiale, se reaseaza sumele, astfel; 

• se diminueaza  prevederile bugetare la art.20.01.05,  carburanti si lubrifianti, 
cu suma de 20,00 mii lei; 

• se diminueaza  prevederile bugetare la art.20.01.06,  piese de schimb, cu 
suma de 20,00 mii lei; 

• se majoreaza  prevederile bugetare la art.20.30.30,  alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii, cu suma de 40,00 mii lei; 

 

 

 

Initiator,                Compartiment Contabilitate Impozite si Taxe 
Locale 
Primar Ghidanac Marin   Referent grad profesional superior 

Matei Rodica 
 
 
Compartiment I.A.I.E.     
Consilier superior       Viza CFP 
Moise Adriana Alina          Neata Verginia 

 


