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HOTĂRÂREA NR. 11/14.02.2022 

Privind aprobarea bugetului local al comunei Roata de Jos, a bugetului imprumuturilor interne, 

bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si suventii, a programului de investitii pe anul 

2022 si a listelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente pe anul 2022  

 

 

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

vedere: 

-Referatele de aprobare ale primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 10/1760/14.01.2021 

și nr. 9758/08.02.2022, Nota de fundamentare nr. 54/14.01.2022, înaintată de Serviciul de Utilități 

Publice al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, Nota de fundamentare nr. 9272/25.01.2022 

întocmită de Compartimentul Asistență Socială și Autoritate tutelară, Compartimentul Contabilitate 

Buget Impozite și Taxe Locale si Compartimentul Investiții Achiziții și Integrare Europeană din 

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și rapoartele 

de specialitate nr. 9327/26.01.2022 și nr. 9980/11.02.2022 întocmite de Compartimentul Contabilitate 

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

Jos, Județul Giurgiu; 

-Repartizările A.J.F.P. Giurgiu nr. 337/05.01.2022 și nr. 18/03.01.2022 privind sumele defalcate din 

TVA pentru cheltuieli descentralizate, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și prevederilor 

H.G. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 

şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, și repartizarea A.J.F.P. Giurgiu pe 

trimestre pe baza repartizării A.J.F.P. Giurgiu nr. 2027/25.01.2022, în conformitate cu anexele la 

Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;  

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

-Prevederile art. 19, alin. (1), art. 26, art. 33, art. 39 din Legea 273/2006, privind finantele publice 

locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizionalã în administratia publicã, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative;  

-Prevederile art. 136, alin.(1), prevederile art. 155, lit. “c” si alin. (4), lit. “b”, prevederile art. 129, 

alin. (2), lit. “b” si alin. (4), lit. “a” si pevederile art. 139, alin. (3), lit. “a”si prevederile art. 5, lit. “cc” 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrative cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Anunțul nr. 8892/14.01.2022 si Procesul verbal nr. 10025/14.02.2022, privind nedepunere sugestii 

propuneri sau obiecțiuni; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local numerele: 71/1821/11.02.2022, 

72/1822/11.02.2022 si 73/1823/11.02.2022; 

 

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Roata de Jos, judetul 
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Giurgiu aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Roata de 

Jos, a bugetului imprumuturilor interne, bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si 

suventii, a programului de investitii pe anul 2022 si a listelor de investitii si a altor cheltuieli de 

investitii si dotari independente pe anul 2022 și adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, pe anul 2022 inițial și estimările 2023 – 2025, conform anexei 1 la hotarare și Lista de 

investiții pe anul 2022, cu finanțare din bugetul local, conform anexa 1.1 la prezenta hotărâre, anexe 

ce fac parte integrantă din prezenta.  

 

Art. 2. Se aprobă Bugetul împrumuturilor interne pe anul 2022 pentru u.a.t. Comuna 

Roata de Jos, Județul Giurgiu inițial și estimările 2023 – 2025, conform anexei 2 la prezenta 

hotărâre și Lista de investiții pe anul 2022, cu finanțare din bugetul împrumuturilor interne, conform 

anexa 2.1 la prezenta hotărâre, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 

2022 pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, inițial, conform anexei 3 la prezenta 

hotărâre și Lista obiectivelor de investiții și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente 

pe anul 2022 și estimările 2023 – 2025, cu finanțare din bugetul instituțiilor finanțate din venituri 

proprii și subvenții, conform anexa 3.1 la prezenta hotărâre, anexe ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

Art. 4. Se aproba Programul anual de investitii publice pe anul 2021 pentru u.a.t. 

Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu și estimările 2023 – 2025, conform anexei 4 la prezenta 

hotarare, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre și Compartimentului Contabilitate, 

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

Compartimentului Juridic si Instituției Prefectului Județul Giurgiu pentru controlul legalității actelor 

și prin Compartimentul Relații cu publicul o va aduce la cunostinta publică. 

 

 Art. 6. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

        VOICU ION                Contrasemnează pentru legalitate 

          Secretar general u.a.t. Alexandrescu Camelia Constanța 
 

 

Viză CFP                                                                                                                                                                                                                                           

Consilier superior Păun Mariana Mirela    

 

 

 

Prezenta hotărîre a fost adoptată astăzi 14 februarie 2022 în ședința ordinară a Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu un cvorum de 11 voturi “pentru”, 0 voturi 

“împotrivă”, 0 abțineri, reprezentând voturile exprimate de totalul consilierilor locali prezenți la 

ședința de consiliu, din totalul de 15 consilieri locali în funcție.   

 


