HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 cat şi estimările perioadei 2018-2020 si
bugetul partial de venituri proprii si subventii pentru anul 2017 si estimarile 2018-2020, precum si a listei de investitii
pe anul 2017 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa extraordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, nr.2200 / 24.03.2017;
- adresele nr.4819/2017; 4361/2017;3138/2017;3145/2017 emise de Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Giurgiu si adresa emisa de Consiliul Judetean Giurgiu nr.3467/2017
- prevederile Legii nr 6/2017 , privind Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art.33, art.50 din Legea nr.273/2006, privind finanţelor publice locale, modificată şi completată
ulterior;
- 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, 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la secţiunea funcţionare si sectiunea dezvoltare
şi autofinanţate al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte
integrantă din acesta.
Capitolele de venituri la care s-a alocat fonduri pentru bugetul local, secţiunea funcţionare şi autofinanţate, pe
anul 2017, sunt: cap.03.02 -9.00 mii lei;cap.04.02. – 447.00 mii lei, cap. 07.02.- 850.00 mii lei; cap.11.02. –
1.831.00 mii lei; cap.16.02 – 25.00 mii lei; cap.18.02 –3.00 mii lei; cap.30.02. – 10.00 mii lei; cap. 35.02 – 70.00
mii lei; cap.36.02 – 371.00 mii lei; cap. 42.02 – 2151.00 mii lei; cap.301009 – 10.00 mii lei.
Capitolele de cheltuieli la care s-a alocat fonduri pentru bugetul local, secţiunea funcţionare şi autofinanţate, pe
anul 2017, sunt: cap.51.02. – 836.00 mii lei; cap.61.02. – 2.00 mii lei, cap.65.02. – 971.00 mii lei; cap.66.02.–
38.00 mii lei; cap. 67.02 – 283.00 mii lei; cap. 68.02 – 590.00 mii lei; cap.70.02 – 2652.00 mii lei; cap.74.02. –
120.00 mii lei, cap.80.02 – 20.00 mii lei, cap.84.02-430.00 mii lei; cap.83.10 – 300.00 mii lei.
Diferenta intre venituri si cheltuieli reprezinta excedentul anilor anteriori al bugetului local de venituri si
cheltuieli in valoare de 175.00 mii lei.
Art.2.- Se aprobă estimările pentru anii 2018-2020 si bugetul partial de venituri proprii si subventii pentru anul
2017 si estimarile 2018-2020 la nivelul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
Art.3.- Se aproba lista de investitii pe anul 2017 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, conform anexei nr.3 la
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
Art.4.– Primarul comunei împreună cu d-na Pirvu Loredana-Consilier în cadrul aparatului de specialitate al
primarului, vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar,
Chelu Elena Iuliana

Consilier, Chican Constantin
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Anexă la
Hotărârea nr. 22/ 27.03.2017

Capitolele de venituri şi cheltuieli la care s-a alocat fonduri pentru bugetul
local, secţiunea funcţionare şi autofinanţate pe anul 2017
Capitolele de venituri la care s-a alocat fonduri pentru bugetul local, secţiunea funcţionare, pe anul
2017, sunt:
- cap. 03.02 9.00 mii lei;
-

cap.04.02.
cap. 07.02.
cap.11.02.
cap.16.02
cap.18.02
cap.30.02.
cap. 35.02
cap.36.02
cap. 42.02

– 447.00 mii lei,
- 850.00 mii lei;
– 1.831.00 mii lei;
–
25.00 mii lei;
–
3.00 mii lei;
–
10.00 mii lei;
–
70.00 mii lei;
–
371.00 mii lei;
–
2151.00 mii lei;

TOTAL

- 5.767.00 MII LEI.

Capitolele de cheltuieli la care s-a alocat fonduri pentru bugetul local, secţiunea funcţionare, pe anul
2017, sunt:
cap.51.02. –
cap. 61.02 –
cap.65.02. –
cap.66.02. –
cap.67.02 .–
cap. 68.02 –
cap. 70.02 –
cap.74.02
–
cap.80.02. –
cap.84.02
–

TOTAL

836.00 mii lei;
2.00 mii lei;
971.00 mii lei,
38.00 mii lei;
283.00 mii lei;
590.00 mii lei;
2652.00 mii lei;
120.00 mii lei;
20.00 mii lei,
430.00 mii lei,

- 5942.00MII LEI.

Secţiunea Autofinanţate
Venituri - cap.301009 – 10.00 mii lei
Cheltuieli – cap.83100330– 10.00 mii lei.

Întocmit,
Consilier, Pîrvu Loredana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Primar,
Daia Dănuţ
Nr.2200/24.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020 si bugetul partial
de venituri proprii si subventii pentru anul 2017 si estimarile 2018-2020,
precum si a listei de investitii pe anul 2017 al comunei Gogoşari, judeţul
Giurgiu, având în vedere adresele înaintate de Agenţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu, prin care ni se comunică sumele pe anul 2017 la secţiunea
funcţionare şi autofinanţate şi estimările pentru anii 2018-2020, precum si
aprobarea listei de investitii, vă rog să aprobaţi bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 cu sumele aşa cum au fost repartizate de către compartimentul
financiar – contabil şi estimările pentru anii 2018-2020, precum si lista de
investitii, urmând ca la prima şedinţă de consiliu local să se adopte o astfel de
hotărâre.

PRIMAR,
Daia Dănuţ

