HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investitii pe
anul 2016 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţă extraordinară
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 3.202 / 05.07.2016;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2016, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 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 2016 al comunei
Gogoşari, judeţul Giurgiu, cu suma de 29.000 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care
face parte integrantă din acesta.
Art.2. – Se aproba modificarea listei de investitii pe anul 2016 al comunei Gogosari cu
suma de 29.000 lei, conform anexei nr. 2 la prezenta horarare care face parte integranta din
aceasta.
Art.3.–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,
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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2016
al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu precum si modificarea listei de investitii, având în vedere
efectuarea unor cheltuieli in regim de urgenta impuse functionarii UAT si invetitiilor derulate pe
raza comunei iar in bugetul initial au fost aprobate sume insuficiente se recurge la rectificarea
bugetului local cu suma de 71 000 lei care se compune astfel :
1.
Venituri
- la CAP 0318 cote imobiliare prevederea a fost 0, executia este de 6000 lei iar diferenta dintre
prevedere si executie este de 6.000 lei ;
- la CAP 040201 sume TVA prevederea este de 67 000 lei, executia este de 90 000 lei iar
diferenta dintre prevedere si executie este de 23.000 lei.
Fata de cele mentionate mai sus rezulta un total venituri de 29 000 lei.
2.
Cheltuieli
- CAP 7005710101 alimentare apa -constructii suma este de 19.000 lei ;
- CAP 8471 drumuri – cofinantare suma este de 10. 000 lei.
Totalul cheltuielilor este de 29.000 lei.
Modificarea listei de investitii consta in:
- renuntarea la obiectivul « Rampa Scolara » cu suma de « 20 000 lei »
- suplimentarea sumelor alocate initial obiectivelor existente, astfel :

« Alimentare cu apa sat Izvoru » suma alocata initial este de 4.428.000 lei care se
suplimenteaza cu suma de 19.000 lei, reprezentand : cheltuieli diriginte santier, proiectant si taxe
ISC

Drumuri si poduri proiect « Reabilitare si modernizare strazi » suma alocata initial a fost
de 50.000 lei care se suplimenteaza cu suma de 10.000 lei reprezentand taxe pentru avize si
autorizatii necesare implementarii proiectului.
Luand in considerare cele aratate mai sus lista de investitii pentru anul 2016 se modifica cu
suma de 29.000 lei.
In urma celor prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum si modificarea listei de investitii, 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

