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:
- expunerea de motive a primarului comunei Gogoșari nr. 2.770/04.06.2019;
- referatul de specialitate nr. 2771/04.06.2019;
- contractul de finantare nr.32475/DGPECU/11.05.2018 încheiat între Ministerul Fondurilor
Europene și Asociatia pentru Incluziune Socială Proetnica;
- Acordul de parteneriat încheiat între părțile proiectului ,,SCOP - Școală, Comunitate,
Oportunitate, Participare” ;
- 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;
- prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- prevederile art.36 alin.(4) lit.a) si alin.(6) lit.a) pct.1 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020,cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 93/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.a) şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 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 integranta din
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu. în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Gogoșari, compartimentului de
specialitate pentru ducerea la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija
secretarului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Chira Iulică
Gogoșari, 07.06.2019
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Contrasemnează,
Secretar,
Brebenel Aurelia

Adoptată cu 10 voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de 10 consilieri în funcție.

