HOT RÂRE
privind bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2017 al comunei Gogoşari,
judeţul Giurgiu.
Consiliul local al comunei Gogoşari, jude ul Giurgiu, întrunit în şedin de indata;
Având în vedere:
 adresa nr. 21122/29.11.2017 inaintata de AJFP Giurgiu;
 adresa nr. 16837/11.12.2017 inaintata de Consiliul Judetean Giurgiu;
- expunerea de motive a primarului, înregistrat cu nr. 6900 / 12.12.2017;

- Hot rârea Consiliului Local nr. 22/2017, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2017 al comunei Gogoşari, jude ul Giurgiu.

- prevederile Legii nr.273/2006, privind finan ele publice locale cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparen a decizional în administra ia
public , republicat ;
- prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informa iile de interes public, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(4) lit.”a”, din Legea nr.215/2001, privind administra ia public local ,
republicat , cu modific rile şi complet rile 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 administra ia public local , republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.– Se aprob rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al comunei
Gogoşari, jude ul Giurgiu, cu suma de 170 000 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hot râre, care
face parte integrant din acesta.
Art.2.–Primarul comunei Gogoșari împreun cu d-na Pîrvu Loredana – Consilier în cadrul
aparatul de specialitate al primarului vor urm ri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hot râri.
Preşedinte de şedin ,
Consilier local, Rosu Mirel Catalin
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Secretar,
Chelu Elena-Iuliana
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Subsemnatul, DAIA D NU , primar al comunei Gogoşari, jude ul Giurgiu, referitor la
proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2017
al comunei Gogoşari, jude ul Giurgiu precum si modificarea listei de investitii, având în vedere
efectuarea unor cheltuieli in regim de urgenta impuse functionarii UAT Gogosari, bugetul initial
au fost aprobate sume insuficiente se recurge la rectificarea bugetului local cu suma de 170 000
lei care se compune astfel :
1.
Venituri
- la CAP 110202- sume defalcate din TVA pentru descentralizare- prevederea a fost 1460 000,
executia este de 1430 000 lei iar diferenta dintre prevedere si executie este de -30.000 lei ;
 la CAP 110205- sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale- prevederea este de 0
lei, executia este de 200 000 lei iar diferenta dintre prevedere si executie este de 200000
lei.
2.
-

Fata de cele mentionate mai sus rezulta un total venituri de 170 000 lei.
Cheltuieli:
- CAP 650210 (invatamant salarii) - suma este de -30.000 lei ;
-CAP 840220 (drumuri reparatii curente)–
suma este de 200 000 lei.
- CAP 670220 (camin cultural-materiale ) - suma este de -3000 lei.
- CAP 670259 (alte servicii culturale- transferuri) - suma este de 3 000 lei.

Totalul cheltuielilor este de 170.000 lei.
In urma celor prezentate mai sus, v rog s aproba i rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli.
P R I M A R,
Daia Dănu
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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi,

Subsemna ii: Daia Dănu - 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 ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE, republicată,
modificată şi completată ulterior, am procedat la afişarea în conformitate cu
prevederile art.8 din Legea nr. 273/2006, privind finan ele publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor art.5, lit.”e” din Legea nr.544/2001, privind
liberul acces la informa iile de interes public, proiectului de hotarare privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi modificarea listei
de investitii pe anul 2017 al comunei Gogoşari, jude ul Giurgiu , rectificat cu suma
de 259 000 lei.
Contesta iile 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 Dănu

SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana

