HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al comunei Gogoşari,
judeţul Giurgiu.

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţă extraordinara
Având în vedere:
- adresa nr.17248/05.10.2018 emisa de DGFP - Giurgiu ;
- referatul compartimentului de specialitate nr.6595/12.10.2018;
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 6605/12.10.2018 ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2018, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu.

- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(4) lit.”a”, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(2), lit.”a”, art.115, alin.(1), lit.”b” cu respectarea alin.(3) şi alin.(6) din
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.– Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al comunei
Gogoşari, judeţul Giurgiu, cu suma de 68 000 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care
face parte integrantă din acesta.
Art.2.–Primarul comunei Gogoșari împreună cu d-na Pîrvu Loredana – Consilier în cadrul
aparatul de specialitate al primarului vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Secretar,
Chelu Elena Iuliana

Consilier local, Rosu Catalin Mirel
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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, având în vedere adresa nr. 17248/05.10.2018 emisa de DGFP Giurgiu si analiza contului de executie la data de 30.09.2018, va rog sa analizati si sa aprobati
rectificarea bugetara la unele capitole bugetare dupa cum urmeaza :
1.
Venituri
 la CAP 110202(cote din TVA descentralizate) – suma este de 50 000 lei;
 la CAP. 0318 (imp. Pe venit) – suma de 16 000 lei ;
- la CAP. 180250 (alte taxe si impozite) – suma de 2 000 lei.
Total este de 68 000 lei .
2.

Cheltuieli
-CAP 51100101– (administratie salarii baza ), suma este de 16 000 lei ;
-CAP 68100101– (asistenti personali salarii baza), suma este de 6 000 lei.
-CAP 68100206– (asistenti tichete vacanta), suma este de 22 000 lei.
-CAP 68570201– (indemnizatii persoane cu handicap), suma este de 24 000 lei.
Total
+ 68 000 lei .
In urma celor prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, urmând a se elabora un proiect de hotărâre de către Consiliul local Gogoşari, în prima
şedinţă ordinară.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 4037/ 23.05.2018

RAPO RT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”, s-au
întrunit azi 23.05.2018, având următoarea ordine de zi: “ Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli , comisia de buget-finanţe este de
acord cu cele expuse mai sus, supus la vot de preşedintele de comisie se
aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pirvu Iulian

Rosu Mirel Catalin

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe

Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 4038/ 23.05.2018

AV I Z
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi
23.05.2018 au analizat următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al
comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
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NR. 6268/03 .11.2017

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi,

Subsemnaţii: Daia Dănuţ - primarul comunei Gogoşari şi Chelu Elena Iuliana –
secretar al comunei Gogoşari, în conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Legea
nr.215/2001, LEGEA ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
LOCALE, republicată,
modificată şi completată ulterior, am procedat la afişarea în conformitate cu
prevederile art.8 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor art.5, lit.”e” din Legea nr.544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public, a proiectului de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al comunei
Gogoşari, judeţul Giurgiu.
Contestaţiile privind proiectul de buget rectificat, se depun în termen de 15 zile
de la afişarea acestuia.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două) exemplare.

PRIMAR,
Daia Dănuţ

SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana

