
JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

Nr. 407/2167/11.11.2022  

 

 

ANUNȚ 

 

 În conformintate cu prevederile art. 7, alin. (13) din Legea 52/2003, privind transparența 

decizionalã în administrația publicã, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu aduce la cunostință publică că azi data de 11.11.2022, 

orele 10,00, prin afișare la sediul Primăriei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, sat Roata de 

Jos, strada Republicii, nr. 65, la etaj, la AVIZIER, și pe site www.primariaroatadejos.ro, 

următorul   

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local, a bugetului 

institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii  si completarea si 

modificarea listei de investiti si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente cu 

finantare din bugetul local.  

 

 De la data prezentei 11.11.2022, respectiv data publicării anunţului, pentru proiectul de 

hotărâre mai sus menționat, se vor putea depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la 

registratura Primăriei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe fax 0246266115 si pe e-mail 

cl_roatadejos@yahoo.com, cu privire la proiect ce va fi supus dezbaterii Consiliului Local, până 

la data de 17.11.2022, orele 09,00, inainte de orele 10,00, aceeasi data de 17.11.2022, la care va 

avea loc dezbaterea publică.  

Se face precizarea ca proiectul de hotărâre va fi supuse dezbaterii în sedință ordinară a 

Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu din 17.11.2022 , orele 13,00, sedință 

ce va avea loc la sediul primăriei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, sat Roata de Jos, strada 

Republicii, nr. 65, la etaj, în sala de consiliu, după care va fi supus spre aprobare Consiliului 

Local.  

Începând de la data afișării prezentului anunț se primesc, în  scris, propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la aprobarea proiectului de buget mai sus enunțat, la sediul Primăriei Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu, Strada Republicii, nr. 65, la Registratura .  

 Adresa de e mail a primăriei pe care se pot depune propuneri, sugestii, obiecțiuni este : 

cl_roatadejos@yahoo.com .  

 Telefon primărie 0246266115, fax 0246266115.  

Primar                         

Ghidănac Marin                                           

 

Comp. Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale  
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