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CONSILIUL LOCAL   

  

 

HOTĂRÂRE Nr. 41/28.07.2022 

privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu, sursa A, la 30.06.2022, aprobarea contului de executie al bugetului 

împrumuturilor interne, sursa C, la 30.06.2022 și aprobarea contului de executie, la 30.06.2022, sursa 

E-primărie si serviciul de utilitati publice,  

  

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

în vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 297/2057/22.07.2022 întocmit de primarul comunei, dl. Ghidănac Marin;   

 și raportul de specialitate nr. 298/2058/22.07.2022 întocmit de Compartimentul Contabilitate Buget 

Impozite și Taxe Locale;  

-Hotărârea nr. 11/14.02.2022, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, a bugetului împrumuturilor interne, bugetului instituțiilor finanțate din 

venituri și subvenții, a Programului de investiții pe anul 2022 și  a Listelor de investiții și dotări 

independente pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 371/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;  

-Prevederile art. 57, alin. (4) și art. 58 alin. (1) și art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

            În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. “c” și alin. (4), lit. “b”, art. 129 alin. 2 lit. b) 

şi alin. 4 lit. a) precum şi ale art. 139 alin. 3 lit a) şi ale art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrative;   

 -Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparenta decizionalã în 

administratia publicã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu numerele: 310/2070/27.07.2022, 311/2071/27.07.2022 și 

312/2072/27.07.2022;  

 

            În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a”, din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului 

local de venituri si cheltuieli al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, sursa A, la 30.06.2022, 

aprobarea contului de executie bugetului imprumuturilor interne, sursa C, la 30.06.2022 și aprobarea 

contului de executie, la 30.06.2022, sursa E-primărie si serviciul de utilitati publice și adoptă 

următoarea   

 

HOTĂRÂRE 

 

   Art.1. Se aprobă contul de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, sursa A, la 30.06.2022:  

 

    TOTAL VENITURI:   8.962.170 LEI 

           TOTAL CHELTUIELI:  7.836.528 LEI 

           EXCEDENT:               1.125.642 LEI  
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       Art. 3. Se aprobă contul de executie al bugetului împrumuturilor interne, sursa C, la 

30.06.2022, după cum urmează : 

   TOTAL VENITURI:           9.067 LEI 

          TOTAL CHELTUIELI:                 0 LEI 

          EXCEDENT:                       9.067 LEI  

 
Art. 4. Se aprobă contul de executie, la 30.06.2022, sursa E-primărie si serviciul de utilitati 

publice.  

 

   TOTAL VENITURI:       2.458.434 LEI 

          TOTAL CHELTUIELI:         2.398.872 LEI 

          EXCEDENT:           59.562 LEI 
 

           Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu şi Compartimentul Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale din 

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

 

           Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, de secretarul general al u.a.t. Comuna Roata de Jos, 

Județul Giurgiu, prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și Rețeaua Electroinică a 

Comunității Locale, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe 

Locale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare conform prevederilor legale în vigoare.   

  

  

 

Președinte de ședință  

Voicu Ion                    Contrasemnează pentru legalitate Secretar general u.a.t.  

                                                                   Alexandrescu Camelia Constanța  

  

  

 

                                                                            VIZA CFP  

                                                                   Consilier Păun Mariana Mirela   

 

COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU  

H.C.L. nr. 41/28.07.2022  

 

 

 

Prezenta hotărîre a fost adoptată astăzi 28 iulie 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.  Lipsesc 4 consilieri locali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


