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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  54/11.11.2022 

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   

   

 

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

- Referatul de aprobare nr. 401/2161/11.11.2022, întocmit de primarul comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu 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; 

-Raportul de specialitate nr. 402/2162/11.11.2022, întocmit de Compartimentul Contabilitate Buget 

Impozite și Taxe Locale, Compartimentul Juridic cu viza C.F.P. din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

-Nota de fundamentare a Compartimentului Investiții Achiziții si Integrare Europeană, înregistrată 

sub nr. 400/2160/11.11.2022, privind necesitatea și oportunitatea rectificării bugetului local, 

completarea și modificarea listei de investiți și a altor cheltuieli de investiții și dotări independente 

cu finantare din bugetul local;   

-Nota de fundamentare nr. 2008/11.11.2022, înaintată de Serviciul de Utilități Publice al Comunei 

Roata de Jos, județul Giurgiu, înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 

20224/11.11.2022, privind rectificarea bugetului Serviciului de Utilități Publice pe anul 2022; 

-Prevederile adreselor A.J.F.P. Giurgiu nr.17900/29.08.2022 si 18045/31.08.2022, privind 

influentele asupra sumelor defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;  

-Prevederile O.G. nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

-Prevederile adresei A.J.F.P. Giurgiu nr. 22957/03.11.2022, privind suplimentarea sumelor din tva 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 

-Prevederile H.G. nr.1306/25.10.2022, privind alocarea unor sume din Fondul de Rezerva bugetara 

la dispozitia Guvernului pentru unele unitati administrativ teritoriale, publicata în M.O. nr. 

1038/26.10.2022 ; 

-Nivelul angajamentelor legale încheiate până la data prezentei note de fundamentare, precum şi 

necesitatea asigurării creditelor bugetare aferente unor angajamente legale noi;  

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

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) și d) 

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 administrativ;   

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

administratia publicã, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8) si  art. 125, alin. (1), lit. “a” si “b” din Ordonanta de 

Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

În temeiul dispozițiilor art. 136, alin. (1), din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul  administrativ,  modificările si completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei 

Roata de Josd.Județul Giurgiu aprobarea Proiectului 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 și adoptarea unei hotărâri după cum urmează:   

 

 

H O T Ă R Â R E  

 Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu pe anul 2022, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, anexă ce face parte 

integrantă din prezenta.  

Art.2. Se completează și se modifică Lista obiectivelor de investiții si a altor cheltuieli de 

investiții și dotări independente pentru anul 2022, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărâre, 

anexă ce face parte integrantă din prezenta.  

 Art.3. Se rectifică Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pentru 

anul 2022, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din prezenta. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Giurgiu, primarului 

comunei Roata de Jos, compartimentelor de specialitate și va fi adusă la cunoştinţa publică prin 

afişare.      

     

 

Primar                               Avizează pentru legalitate 

  Secretar General u.a.t.  

Ghidănac Marin                                           Alexandrescu Camelia Constanța  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

       

Viză CFP 

      Păun Mariana Mirela 

 

 

 

 

Hotărâre adoptată cu un număr de ___ voturi “pentru”, ____ voturi “împotrivă”, ____ abţineri,  

exprimate de consilierii în funcție, prezenţi la ședința ordinară de astăzi 11.11.2022 

            Număr consilieri locali în funcție 15 , număr consilieri locali absenți -____.   

 

 



JUDETUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

PRIMAR 

Nr. 401/2161/11.11.2022  

 

REFERAT DE APROBARE 

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   

 

In conformitate cu:  

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

-prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Avand in vedere: 

-necesitatea finantarii cheltuielilor cu documentatiile tehnice si avizele pentru obiectivul „Extindere 

alimentare cu apa in satele Sadina si Roata de jos extindere canalizare in satele Sadina si Roata de 

jos”; 

-necesitatea finantarii cheltuielilor cu documentatiile tehnice si avizele pentru obiectivul 

„Modernizare drumuri de interes local si sisteme de scurgere si evacuare ape pluviale in comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu”; 

-necesitatea finantarii cheltuielilor cu documentatiile tehnice si avizele pentru obiectivul „Extindere 

retea canalizare vacuum sat Cartojani pe strazile: Dambovnicului, Bisericii, Trandafirului, Targului 

si Olteni”; 

-necesitatea finantarii cheltuielilor pentru obiectivul „Extindere retea de alimentare cu apa in satul 

Roata Mica”; 

-necesitatea finantarii cheltuielilor in cadrul obiectivului cu finantare externa nerambursabila 

„Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat din comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu, 

in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SAR-COV-2”; 

-necesitatea asigurarii finantarii cheltuielilor cu colectarea, transportul si depozitarea deseurilor 

menajere; 

-necesitatea reasezarii creditelor in cadrul capitolelor bugetului local al comunei Roata de Jos;   

  

Tinand cont de:  

-prevederile adresei A.J.F.P. Giurgiu nr.22957/03.11.2022, privind suplimentarea sumelor din tva 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 

-prevederile H.G. nr.1306/25.10.2022, privind alocarea unor sume din Fondul de Rezerva bugetara 

la dispozitia Guvernului pentru unele unitati administrativ teritoriale, publicata in M.O. 

nr.1038/26.10.2022 ; 

-nivelul angajamentelor legale încheiate până la data prezentei note de fundamentare, precum şi 

necesitatea asigurării creditelor bugetare aferente unor angajamente legale noi;  

 



Supun spre dezbatere si aprobare  rectificarea bugetului de venituri cu suma de 880,00 mii lei,   

dupa cum urmeaza: 

• se majoreaza prevederile art. 11.02.06, sume defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor 

locale  cu suma de 150,00 mii lei ; 

• se majoreaza prevederile art. 18.02.50, alte impozite sit axe fiscal, cu suma de 50,00 mii lei; 

• se majoreaza prevederile art. 48.01.01., sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent cu suma de 680,00 mii lei; 

 

Supun spre dezbatere si aprobare    rectificarea bugetului local de cheltuieli cu suma de 

880,00 mii lei si reasezarea sumelor in cadrul capitolelor bugetare   dupa cum urmeaza: 

La subcapitolul 51.01.03„Autoritati executive”, titlul cheltuieli de personal, se diminueaza 

creditele bugetare cu suma de 180,00 mii lei, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art. 10.01.01, salarii de baza, cu suma de 146,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.01.12, indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii, 

cu suma de 20,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.01.17, indemnizatii de hrana, cu suma de 8,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.03.07, contributie asiguratorie de munca, cu suma de 6,00 

mii lei; 

La subcapitolul 65.02.03.02 „Invatamant primar”, titlul proiecte cu finantare din fonduri 

externe nerambursabile, se majoreaza creditele bugetare cu suma de 680,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art. 58.01.02, finantare externa nerambursabila, cu suma de 680,00 

mii lei la obiectivul „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat din comuna 

Roata de Jos, judetul Giurgiu, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul 

SAR-COV-2”; 

La subcapitolul 65.02.50 „Alte cheltuieli in domeniul invatamantului”, se diminueaza creditele 

bugetare cu suma de 60,00 mii lei si se reaseaza creditele bugetare, astfel: 

• Se diminueaza prevederile art.20.01.08, posta telefon, cu suma de 50,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art.20.02., reparatii curente, cu suma de 10,00 mii lei; 

La subcapitolul 66.02.08 „Servicii de sanatate publica”, titlul cheltuieli de personal, se reaseaza 

creditele bugetare , asfel: 

• Se majoreaza prevederile art. 10.01.01, salarii de baza, cu suma de 1,2 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.01.17, indemnizatii de hrana, cu suma de 1,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.03.07, contributie asiguratorie de munca, cu suma de 0,20 

mii lei; 

La subcapitolul 66.50.50 „Alte institutii si actiuni sanitare”, titlul cheltuieli materiale, se 

diminueaza creditele bugetare cu suma de 25,00 mii lei , asfel: 

• Se diminueaza prevederile art. 20.01.03, incalzit, iluminat si forta motrica, cu suma de 5,0 

mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 20.04.02, materiale sanitare, cu suma de 10,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 20.04.04, dezinfectanti, cu suma de 10,00 mii lei; 

La subcapitolul 68.05.02 „Asistenta sociala in caz de invaliditate”, titlul cheltuieli de personal, 

se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 45,00 lei , asfel: 

• Se diminueaza prevederile bugetare la art.10.01.01, salarii de baza, cu suma de 25,00 mii lei ; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.01.17, indemnizatii de hrana, cu suma de 12,00 mii lei; 

• Se diminueaza prevederile art. 10.03.07, contributie asiguratorie de munca, cu suma de 8,00 

mii lei; 

 



La subcapitolul 68.05.02 „Asistenta sociala in caz de invaliditate”, titlul ajutoare sociale, se 

majoreaza prevederile bugetare cu suma de 45,00 lei , asfel: 

• Se majoreaza prevederile bugetare la art.57.02.01, ajutoare in bani, cu suma de 45,00 mii lei ; 

La subcapitolul 70.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul cheltuieli de capital, se majoreaza 

prevederile bugetare cu suma de 415,00 lei , asfel: 

• Se majoreaza prevederile bugetare la art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 380,00 mii lei 

pentru obiectivul de investitii „Extindere retea de alimentare cu apa in satul Roata Mica”; 

• Se majoreaza prevederile bugetare la art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 10,00 mii lei 

pentru documentatii la obiectivul de investitii „Extindere sistem de alimentare cu apa in 

satele Roata de Jos si Sadina, Extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos si Sadina, 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”; 

La subcapitolul 70.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 10,00 lei , asfel: 

• Se diminueaza prevederile art. 20.01.03, incalzit, iluminat si forta motrica, cu suma de 10,0 

mii lei; 

La subcapitolul 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii”, titlul 

transferuri, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 50,00 lei , asfel: 

• Se diminueaza prevederile art. 55.01.18, alte tranferuri curente interne, cu suma de 50,0 mii 

lei; 

La subcapitolul 74.05.01 „Salubritate”, titlul cheltuieli materiale, se majoreaza prevederile 

bugetare cu suma de 80,00 lei , asfel: 

• Se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.04, apa canal salubritate, cu suma de 10,00 

mii lei ; 

• Se diminueaza prevederile bugetare la art.20.01.30, alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare, cu suma de 20,00 mii lei ; 

La subcapitolul 74.02.06 „Canalizare si tratare ape reziduale”, titlul cheltuieli de capital, se 

majoreaza prevederile bugetare cu suma de 35,00 lei , asfel: 

• Se diminueaza prevederile bugetare la art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 120,00 mii 

lei pentru obiectivul de investitii „Extindere retea de canalizare in satul Roata Mica”; 

• Se majoreaza prevederile bugetare la art.71.01.30, alte active fixe, cu suma de 155,00 mii lei 

pentru obiectivul de investitii „Extindere retea canalizare vacuum sat Cartojani pe strazile: 

Dambovnicului, Bisericii, Trandafirului, Targului si Olteni”; 

La subcapitolul 84.03.01 „Drumuri si poduri”, titlul cheltuieli materiale, se diminueaza 

prevederile bugetare cu suma de 20,00 lei , asfel: 

• Se diminueaza prevederile bugetare la art.20.01.30, bunuri si servicii intretinere si 

functionare, cu suma de 10,00 mii lei ; 

• Se diminueaza prevederile bugetare la art.20.02., reparatii curente, cu suma de 10,00 mii lei ; 

La subcapitolul 84.03.01 „Drumuri si poduri”, titlul cheltuieli de capital, se majoreaza creditele 

bugetare cu suma de 15,00 mii lei, astfel: 

• Se majoreaza prevederile art.71.01.30, alte active fixe , cu suma de 15,00 mii lei la obiectivul 

„Modernizare drumuri de interes local si sisteme de scurgere si evacuare ape pluviale in 

comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu”; 

 

Supun spre dezbatere si aprobare rectificarea la partea de venituri a bugetului institutiilor si 

activitatilor finantate din venituri proprii si subventii cu suma de 400,00 mii lei, dupa cum 

urmeaza: 

• Se majoreaza prevederile art.33.10.50, alte venituri din prestari servicii cu suma de 400,00 

mii lei; 



 

Supun spre dezbatere si aprobare rectificarea la partea de cheltuieli a bugetului institutiilor si 

activitatilor finantate din venituri proprii si subventii cu suma de 400,00 mii lei, dupa cum 

urmeaza: 

La subcapitolul 70.10.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor, cheltuieli materiale, se 

majoreaza creditele bugetare in cadrul titlului 20 cheltuieli materiale cu suma de 400,00 mii lei, 

astfel; 

• se majoreaza  prevederile bugetare la art.20.01.03,  incalzit, iluminat si forta motrica, cu 

suma de 100,00 mii lei; 

• se majoreaza  prevederile bugetare la art.20.30.30,  alte cheltuieli cu bunuri si servicii, cu 

suma de 300,00 mii lei; 

 

 

Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii si dotari independente, cu finantare 

din bugetul local se modifica si se completeaza conform anexei la proiectul de hotarare. 

Drept pentru care supun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Roata de Jos proiectul de 

hotarare 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. 

 

 

 

Primar, 

Ghidanac Marin 

 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


