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                                                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 39/18.07.2022  

 

Referitor : Proiect de Hotărâre privind rectificarea actului administrativ Hotărârea nr. 77 din 

24.12.2021, privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor 

publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 2021 și modificarea actului administrativ HCL nr. 11 din 

14.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Roata de Jos, a bugetului imprumuturilor 

interne, bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii, a programului de investitii pe 

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

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

       - Referatele înaintate de către Instituția Prefectului Județul Giurgiu 2041/04.02.2022 și 

10259/10.06.2022, privind verificarea hotărârilor nr. 77/2021 și 11/2022 adoptate de către Consiliul 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu în ședințele din 24.12.2021, respectiv 14.02.2022, prin 

care se indică rectificarea actului administrativ Hotărârea nr. 77 din 24.12.2021, și modificarea actului 

administrativ HCL nr. 11 din 14.02.2022 inințate în ptitulatura proiectului de hotărâre;  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 293/2053/18.06.2022;  

-Prevederile art. 59 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;      

-Prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 136, alin. 1, din   O.U.G. nr.   57/2019,  privind  Codul administrativ și propun 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre privind 

rectificarea actului administrativ Hotărârea nr. 77 din 24.12.2021, privind aprobarea execuţiei bugetului 

local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 2021 și 

modificarea actului administrativ HCL nr. 11 din 14.02.2022 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Roata de Jos, a bugetului imprumuturilor interne, bugetului institutiilor finantate din venituri 

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

de investitii si dotari independente pe anul 2022, pe care îl consider legal și oportun și adoptarea unei 

hotărâri după cum urmează:  

 

HOTĂRÂRE  

 

 Art. I. Se aprobă  rectificarea actului administrativ HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 77/24.12.2021, privind aprobarea execuţiei bugetului local de 

venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. al IV - lea 2021, în sensul 

rectificării articolului 1 prin corectarea conținutului în care s-a strecurat eroarea materială prin care s-a 

înscris că se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu, pentru sursa A, sursa C și sursa E, preliminate la TRIM. al IV - lea 2021,  și 
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înscrierea așa cum este corect că se aprobă execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli, sursa A, a 

bugetelelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,  Judetul Giurgiu, 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru sursa A, sursa C și sursa  E,  preliminat la TRIM. al 

IV - lea 2021, astfel articolul 1  care va avea următorul conținut: 

    

              „Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli, sursa A, a bugetelelor 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Comunei Roata de Jos,  Judetul Giurgiu, finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pentru sursa A, sursa C și sursa  E,  preliminat la TRIM. al IV - lea 

2021, după cum urmează:  

 

TRIMESTRUL IV 2021: 

 

1.SURSA  A- TOTAL VENITURI:           20.992.327 LEI 

                     TOTAL CHELTUIELI:          19.632.629 LEI 

                      EXCEDENT:            1.359.698 LEI 

 

2. SURSA C-TOTAL VENITURI:                  9.067 LEI 

                     TOTAL CHELTUIELI:                                    0 LEI 

                      EXCEDENT:                                          9.067  LEI 

 

3.SURSA E: TOTAL VENITURI:         3.579.134 LEI 

                     TOTAL CHELTUIELI:        3.474.357 LEI 

                      EXCEDENT:                                     104.777 LEI                     “ 

 

Art. II. Se aprobă  modificarea actului administrativ HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 11 din 14.02.2022, privind aprobarea bugetului local al 

comunei Roata de Jos, a bugetului imprumuturilor interne, bugetului institutiilor finantate din venituri 

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

de investitii si dotari independente pe anul 2022, în care s-a constatat existența unei erori materiale, în 

sensul că la aprobarea Programului anual de investiții publice pe anul 2022, s-a înscris în mod eronat 

anul 2021, în loc de 2022, cum era corect, astfel se modifică cuprinsul articolului 4 al actului 

administrativ prin înscrierea corectă a sintagmei “Programul anual de investiții publice pe anul 2022”, 

în loc “Programul anual de investiții publice pe anul 2021”, era înscris eronat, de astfel articolul 4, al 

actului administrativ HCL 11/2022, va avea următorul conținut: 

 

„Art. 4. Se aproba Programul anual de investitii publice pe anul 2022 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. III. Celelalte articole ale actelor administrative prevăzute de articolul I și articolul II al 

prezentului act administrativ, rămân neschimbate.  

 

Art. IV. La data prezentei se rectifică în mod corespunzător actul administrativ, H.C.L. al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 77/24.12.2021, prevăzut de articolul I al prezentei hotărâri  

și se modifică în mod corespunzător actul administrativ HCL nr. 11 din 14.02.2022, prevăzut de 

articolul II al prezentei hotărâri.  

 

Art. V. Primarul și secretarul general al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 



Art. VI. Secretarul general al comunei Roata de Jos va comunica prezentul act administrativ, prin 

intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și R.E.C.L., compartimentelor din Aparatul de 

Specialitate al Primarului, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate asupra 

dispoziției în cauză, precum și persoanelor și instituțiilor interesate și se va aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul Primăriei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și pe site instituției 

www.primariaroatadejos.ro  . 

    

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

GHIDĂNAC MARIN  

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

AVIZAT, 

                                                                                                 SECRETAR GENERAL  

                                                                              ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA 

 

 

 

VIZA CFP  

                                                                        Consilier PĂUN MARIANA MIRELA  
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