ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 7 /19.02.2020
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe
anul 2020, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020, a Programului anual de investiții publice
2020 si a Bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții in anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având in
vedere:
-Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Roata de
Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2020, a Programului
anual de investiții publice 2020 si a Bugetului instițuțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții in
anul 2020, referatul de aprobare nr. 45/1795/30.01.2020, raportul de specialitate nr.
48/1798/30.01.2020;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 53/1803/14.02.2020 si
56/1806/14.02.2020, Nota de fundamentare 10041/17.02.2020 întocmită de Aparatul de Specialitate al
Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și Nota de fundamentare nr. 61/1811/17.02.2020,
întocmită de Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, privind
necesitatea si oportunitatea întroducerii in lista de investiții pe anul 2020 a obiectivelor de investiții;
-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A.E.E.B.L.nr. 580/10.01.2020, privind alocări sume conform Legii
bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 ;
-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A.E.E.B.L.nr. 480/09.01.2020, privind repartizare sume defalcate
din TVA pentru finanțarea comunelor,orașelor si municipiilor pentru anul 2020 si estimările
pentru anii 2021-2023 ;
-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A.E.E.B.L.nr. 2793/17.02.2020, privind sume din fondul de
rezervă constituit la dispoziția Consiliului Județean (cod indicator 02.04.05);
-Adresa nr. 1853/14.02.2020 inaintata de Consiliul Județean Giurgiu privind alocare sume conform
Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 4 din 14.02.2020;
-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A.E.E.B.L.nr. 2602/12.02.2020, privind repartizare pe trimestre a
sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la articolul 104, alineat 2, lit. “b”“d” din Legea educatiei naționale nr. 1/2011 indicator (11.02.02) ;
-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A.E.E.B.L.nr. 2093/06.02.2020, privind repartizare pe trimestre a
sumelor defalcate din TVA din unele venituri ale bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul
pe venit pe anul 2020;
-Adresa A.J.F.P. – A.T.C.P-Biroul S.A.E.E.B.L.nr. 2600/12.02.2020, privind repartizare sume
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si
municipiilor pentru anul 2020 si estimările pentru anii 2021-2023 ;
-Prevederile Legii 5/2020, privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 19, alin. (1), lit. “a”, art. 20, alin. (1), lit. “a”, art. 25, art. 26, art. 33, art. 39, art. 41, din
Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completrile ulterioare;
-Prevederile art. 7, alin. (13) din Lege 52/2003, privind transparența decizionalã în administratia publicã,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Adresa A.J.F.P. Giurgiu. nr. 2749/14.02.2020, privind modificare in clasificația indicatorilor privind
finanțele publice;
-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
Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
-Anunț nr. 46/1796/30.01.2020 si Proces verbal nr. 10140/18.02.2020, privind neprezentare cetăteni la
dezbatere publică si nedepunere sugestii propuneri sau obiecțiuni;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local numerele: 62/1812/17.02.2020,
63/1813/17.02.2020 si 71/1821/19.02.2020;
-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 Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
In 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
Giurgiu aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, pe anul 2020, a bugetului împrumuturilor interne pe
anul 2020, a Programului anual de investiții publice 2020 si a Bugetului instituțiilor finanțate din
venituri proprii si subvenții in anul 2020 si adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri si cheltuieli al u.a.t. comuna Roata de Jos,
Județul Giurgiu, pe anul 2020 conform anexei 1 la prezenta hotarare si Lista de investiții publice din
bugetul local 2020 al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexelor 1.26 si 1.27, la
hotărâre, anexe ce fac parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Se aprobă Bugetul împrumuturilor interne pe anul 2020 pentru u.a.t. Comuna Roata
de Jos, Județul Giurgiu, conform anexei 2 la prezenta hotarare si Lista de investiții publice din
Bugetul împrumuturilor interne pe anul 2020, conform anexa 2.4, la prezenta hotărâre, anexe ce fac
parte integrantă din aceasta.
Art. 3. Se aprobă Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții in anul 2020,
pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexei 3 la prezenta hotarare si Lista
de investitii publice din Bugetul institutiilor finanțate din venituri proprii si subvenții in anul 2020,
pentru u.a.t. Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, conform anexa 3.2 la prezenta hotărâre, anexe
ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Programul anual de investiții publice 2020 al u.a.t. comuna Roata de Jos,
Județul Giurgiu, pe anul 2020 conform anexei 4 la prezenta hotarare, anexa ce face parte integranta
din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
(2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare si Compartimentului Contabilitate Buget
Taxe si Impozite Locale, Compartimentului Investitii si Integrare Europeana si Compartimentului
Juridic.
Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un cvorum de 8 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă”,
totalizavd un numar de 14 voruri exprimate ale consilierilor locali prezenti la ședință, din totalul de 15
consilieri in funcție.
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