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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  71/16.11.2021 

Privind rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului institutiilor  si activitatilor finantate din 

venituri proprii si subventii completarea si modificarea listelor de investiti si a altor cheltuieli de 

investitii si dotari independente pe surse de finantare 

. 

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

-Nota de fundamentare nr. 489/2229/15.11.2021 întocmită de Compartimentele Investiții 

Achiziții și Integrare Europeană și Juridic și nota de fundamentare întocmită de Serviciul de 

Utilități Publice Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, în data de 16.11.2021;   

- Referatul de aprobare nr. 496/2136/20.10.2021, întocmit de primarul comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu privind propunerea de rectificare a bugetului local al comunei Roata de Jos 

(anexa 1), a bugetului institutiilor  si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii (anexa 

nr.2) si a Listelor obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente 

pentru anul 2021pe surse de finantare (anexa nr. 1.1 si 1.2.);  

-Necesitatea rectificarii bugetului local si a bugeului institutiilor si activitatilor finantate din 

venituri proprii si subventii este in conformitate cu notele de fundamentare intocmite de 

compartimentele de specialitate din cadrul Comunei Roata de Jos si a Serviciului de utilitati 

publice . 

-Prevederile H.C.J. Giurgiu nr.265 din 27.10.2021, privind asocierea cu comuna Roata de Jos in 

scopul prevenirii si combaterii poleiului si inzapezirii pe drumurile de interes judetean in sezonul 

de iarna 2021-2022 ; 

-Prevederile H.C.L. Roata de Jos nr. 68 din 08.11.2021, privind asocierea cu C.J.Giurgiu in 

scopul prevenirii si combaterii poleiului si inzapezirii pe drumurile de interes judetean in sezonul 

de iarna 2021-2022 ; 

-Ținând cont de nivelul angajamentelor legale încheiate până la data prezentei note de 

fundamentare, precum şi necesitatea asigurării creditelor bugetare aferente unor angajamente 

legale noi;  

-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. “b”, “f”, “m” și “n” din  O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

mailto:cl_roatadejos@yahoo.com
http://www.primăriaroatadejos.ro/


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 rectificarea 

bugetului local, rectificarea bugetului institutiilor  si activitatilor finantate din venituri proprii si 

subventii completarea si modificarea listelor de investiti si a altor cheltuieli de investitii si dotari 

independente pe surse de finantare 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 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 instituțiilor finanțate din venituri proprii și 

subvenții, conform anexei 2 la prezenta hotărâre și Lista obiectivelor de investiții și a alotor 

cheltuieli de investiții și dotări independente pe anul 2021, cu finanțare din Bugetul 

instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pentru Serviciul de Utilități Publice Comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexei 2.1 la prezenta hotărâre, ambele avexe fac parte 

integrantă din prezenta.  

 

 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  

                                                                                          Consilier Păun Mariana Mirela  

 

 

 

 

 

Adoptată în şedinţa ordinară  din data de __.___.2021  cu un număr de  ____ voturi pentru __-__ 

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

numărul total de 15  consilieri. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


