ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gogoșari, județul
Giurgiu pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘARI
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 5794/09.12.2019 al primarului comunei Gogoşari;
- raportul de specialitate nr. 5795/09.12.2019 întocmit de Compartimentul Financiarcontabil;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gogoșari nr. 24/18.04.2019 cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimari pentru anii 2020-2022
la secțiunea funcționare, dezvoltare și bugetul parțial din venituri proprii și subventii, precum
și lista de investiții pentru comuna Gogoșari, județul Giurgiu, rectificat prin hotărârile
Consiliului local al comunei Gogoşari numerele 28/2019, 32/2019, 34/2019, 40/2019,
54/2019, 59/2019, 60/2019 şi 67/2019;
- prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art.129 alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), (2), (4), art.198
alin.(1)-(2) şi art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.19 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. c) şi art.22 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Gogoșari pe
anul 2019, detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole,
titluri și alineate și estimările pentru anii 2020-2022, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari şi
compartimentului Financiar-Contabil pentru ducere la îndeplinire, și se va aduce la cunoștință
publică prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chican Constantin

Contrasemnează,
Secretar general,
Brebenel Aurelia
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