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HOTĂRÂREA nr. 5/31.01.2022 

Privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local, a excedentului 

bugetului împrumuturilor interne și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate 

din venituri proprii și subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2021 

 

          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:                        

-Referatul de aprobare al primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 

11/1761/18.01.2022 și raportul de specialitate nr. 12/1762/18.01.2022, întocmit de Compartimentul 

Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, Compartimentul Juridic și Compartimentul Investitii și 

Integrare Europeană;  

-Prevederile Legii nr. 317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022; 

-Prevederile art. 49, alin. (12) si alin. (13) dinLegea 273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 7, alin. (13), din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.  155, alin.(1), lit. »c », din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019, privind Codul 

administrativ ;  

-Necesitatea de finanțare a obiectivelor de investiții în curs de execuție pentru care nu s-au mai efectuat 

plăți la finele anului 2021 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,Județul 

Giurgiu numerele: 45/1795/28.01.2022, 46/1796/28.01.2022 și 47/1797/28.01.2022;  

 

În temeiul art. 196 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit c) din din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, aprobă Proiectul de  hotărâre privind 

aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local, a excedentului bugetului 

împrumuturilor interne și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și 

subvenții înregistrate la sfârșitul anului 2021 și adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE  

Art.  1.  Se aprobă preluarea în sursa A a excedentului înregistrat la finele anului 2021 la sursa 

E, în suma de 104.009,44 lei.  

 

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excedentului bugetului local, a excedentului 

bugetului împrumuturilor interne și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și 

subvenții, după cum urmează:  

a) 391.008,23 lei, excedent al bugetului local la sfârțitul anului 2021, sursa A, se va utiliza ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea obiectivelor de investiții în continuare;  

b) 9.066,84 lei, excedent al bugetului împrumuturilor interne la sfârțitul anului 2021, sursa de finanțare 

a secțiunii de dezvoltare, sursa C, pentru finanțarea obiectivelor de investiții în continuare;  
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c) 104.009,44 lei, excedent al bugetului instituțiilor finantate din venituri proprii și subvenții la sfarșitul 

anului 2021 preluat la bugetul local, se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare pentru finanțarea obiectivelor de investiții în continuare.  

Art. 3. Se aprobă utilizarea în anul 2022 a excedentului înregistrat de Serviciul de utilități 

publice comuna Roata de Jos, după cum urmează:  

a) 33.755,77 lei, excedent al Serviciului de utilități publice comuna Roata de Jos la sfârșitul anului 

2021, provenit din venituri proprii, va fi utilizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 

funcționare pentru acoperirea golurilor de casă.  

 

Art.  4. Se aprobă Lista de investiții pe anul 2022-provizorie, pentru obiective de investiții în 

continuare, anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 

 

Art. 5. Primarul comunei se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri.  

 

Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre și Compartimentului Contabilitate  

Buget Impozite și Taxe Locale, Compartimentului Investiții și Integrare Europeană și 

Compartimentului Juridic, primarului comunei, prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul 

și R.E.C.L. din Aparatul de Specialitate, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și 

Instituției Prefectului Județul Giurgiu pentru controlul de legalitate al actelor.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

      VOICU ION            Contrasemnează pentru legalitate  Secretar general u.a.t.  

                                                                                      Alexandrescu Camelia Constanța  

 

 

 

 

 

 

 

                              Viza CFP 

                                                  Consilier superior Păun Mariana Mirela  

 

 

 

 

 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un cvorum de 15 voturi exprimate de consilierii locali în 

funcție, prezenți în totalitate la ședință, din care 15 voturi “pentru”, 0  voturi “împotrivă”, 0 abțineri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


