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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61/20.10.2021  

privind  alocarea sumei de 50.000,00 lei din bugetul local al  comunei  ROATA DE JOS, județul 

Giurgiu  către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu  

 

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

-Referatul de aprobare întocmit de domnul Ghidănac Marin –  primarul comunei ROATA DE JOS,  

judeţul Giurgiu, înregistrată sub nr. 393/2143/20.10.2021;  

-Adresa nr. 19231 din 20.10.2021 a instituției Prefectului Județul Giurgiu și înregistrată la Primăria 

comunei  ROATA DE JOS, județul Giurgiu sub nr. 18819 din 20.10.2021 și a adresei nr. 23833 din 

20.10.2021 a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu înaintată Instituției Prefectului Județul Giurgiu, 

înregistrată cu nr. 18794/20.10.2021; 

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei ROATA DE JOS, judeţul Giurgiu, nr. 20 din 

20.04.2021  – privind aprobarea bugetului local al comunei ROATA DE JOS, judeţul Giurgiu pe anul 

2021 ; 

-Prevederile  Legii nr. 15 din 08  martie 2021  a bugetului de stat pe anul 2021; 

-Prevederile art. 120, art. 121, art. 136 din Constituția României revizuită; 

-Prevederile art. 199, alin.(1) din Legea  nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.VI din Ordonanţă de Urgenţă nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

-Prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislațivă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile  art. 5, lit.”j”, art. 84, alin.(1) și alin.(3), art. 108, lit. ”d” art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), 

alin.(4), lit”a”, alin.(7), lit. ”h”,  art. 139, alin.(1), alin.(3), lit.”a”, alin.(4), alin.(5), lit. ”a”, precum și art. 

196,  alin. (1), lit. a),  art. 197 din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;  

 

             În  temeiul  prevederilor  art. 136, alin. (1), art. 196,  alin. (1), lit. a),   art. 197 din  Ordonanţa  

de  Urgenţă  a  Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă   alocarea de la bugetul local al comunei ROATA DE JOS, județul Giurgiu – la 

Cap. 51.02.03 – Autoritati executive, Titlul 51 – ”Transferuri”, a sumei de 50.000,00 lei, către Spitalul 

Județean de Urgență Giurgiu, în vederea achiziționării de aparatură medicală, medicamente și 

echipamente de uz medical pentru dotarea secțiilor cu bolnavi cu virusul SARS – COV 2 din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, aflat în subordinea Consiliului Județean Giurgiu.   

 

Art.2. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Județean 

de Urgență Giurgiu, beneficiar al sumei.  

 

mailto:cl_roatadejos@yahoo.com


Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

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

comunei ROATA DE JOS, județul Giurgiu.  

 

Art.4.Prin intermediul secretarului general al comunei ROATA DE JOS prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial Local al Comunei ROATA DE JOS, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Giurgiu, Primarului Comuni ROATA DE JOS, Compartimentul Contabilitate 

Buget Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei ROATA DE 

JOS, județul Giurgiu, Spitalului de Urgență Județean Giurgiu.  

 

 

Iniţiator Proiect 

P  R  I  M  A  R, 

Ghidănac Marin  

 

 

 

                                                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                                                    Secretar General 

                                            Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 Viza CFP  

                                                                                                           Consilier Păun Mariana Mirela   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată în şedinţa ordinară  din data de __.10.2021  cu un număr de  ____ voturi pentru __-__ 

împotrivă___ abţineri  din numărul   de  ___ consilieri prezenţi,  ___ consilieri absenți motivat, din 

numărul total de 15  consilieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


