modificarea listei de investitii pe anul 2016 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinara;
Având în vedere:
– referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 4.634 / 21.09.2016;
– expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr. 4 655 / 22.09.2016;
– procesul-verbal de afişare, înregistrat cu nr. 4.452 / 12.09.2016;
– raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 4803 / 28.09.2016;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 4804 / 28.09.2016;
- 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 al anului 2016, precum si
estimari pe anii 2017-2019, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu, cu suma de 9 000 lei,
respectiv suma de 282 000lei 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 20 000 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,
Chelu Elena-Iuliana

Consilier local, Chira Iulica
GOGOŞARI 29.09.2016
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Nr.4452 / 12.09.2016

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi,

Subsemnaţii: Daia Dănuţ - primarul comunei Gogoşari şi Chelu Elena – secretar
comunei Gogoşari, în conformitate cu prevederile art.39, alin.6 din Legea
nr.215/2001, LEGEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, republicată,
modificată şi completată ulterior, am procedat la afişarea în conformitate cu
prevederile art.8 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor art.5, lit.”e” din Legea nr.544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public al proiectului de aprobare a bugetului
de venituri şi cheltuieli, rectificat, estimari pe anii 2017- 2019 , precum si modificarea
listei de investitii pe anul 2016 al comunei Gogosari, jud. Giurgiu .
Contestaţiile privind proiectul de buget rectificat si modificarea listei de
investitii , se depun în termen de 15 zile de la afişarea acestuia.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două) exemplare.

PRIMAR,

SECRETAR,

Daia Dănuţ

Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 4 655 / 22.09.2016

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat,estimari pe
anii 2017- 2019 , precum si modificarea listei de investitii pe anul 2016 al comunei Gogosari,
jud. Giurgiu, 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 6 000, executia este de 7000 lei iar
diferenta dintre prevedere si executie este de 1 000 lei ;
- la CAP 0401 cote defalcate din impozite pe venit, prevederea este de 114 000 lei,
executia este de 122 000 lei iar diferenta dintre prevedere si executie este de 8 000 lei.
Fata de cele mentionate mai sus rezulta un total de 9 000 lei.
2. Cheltuieli :
- CAP 51203030 autoritati executive-alte cheltuieli - suma este de 9 000 lei ;
Totalul cheltuielilor este de 9 000 lei.
Modificarea listei de investitii consta in renuntarea la suma de 30 000 lei aferente
cheltuielilor de proiectare studii topografice la capitolul 5102- autoritati executive si se
suplimenteaza cu aceeasi suma obiectivul « Extindere Alimentara cu Apa Draghiceanu », obiectiv
finantat cu suma de 150 000 lei si suplimentarea cheltuielilor de proiectare la obiectivul ''
Actualizare Studiu Fezabilitate Canalizare com. Gogosari '' cu suma de 20 000 lei la capitolul
740271- salubritate.
Urmare celor mentionate mai sus lista de investitii a anului 2017 se majoreaza cu 20 000
lei , suma provenita din virari de credite.
Se modifica bugetul estimativ de venituri si cheltuieli aferent anului 2017 la
urmatoarele capitole bugetare, in vederea indeplinirii obiectivului « Extindere Alimentara cu Apa
Draghiceanu », astfel :
-CAP. 070203(impunere teren extravilan)-30 000 ;
-CAP. 040101(cote defalcate din impunere pe venit)-18 000 ;
-CAP. 0318(impunere pe venit imobiliare)- 54 000 ;
– CAP. 360205(varsaminte de la alte bugete)-+180 000 ;
– CAP. 6702710130- menajare parc-+150 000 ;
– CAP. 8402- drumuri si poduri-reparatii capitale -160 000 ;
– CAP. 70027101 alimentare apa-constructii +160 000 ;
In urma celor prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, estimari pe anii 2017- 2019 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 Dănut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 4803/ 28.09.2016

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pirvu Iulian
Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel Catalin”, s-au
întrunit azi 28.09.2016, având următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, estimari pe
anii 2017- 2019 , precum si modificarea listei de investitii pe anul 2016
al comunei Gogoşari, jud. Giurgiu”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, estimarile pe anii 2017- 2019 ,
precum si modificarea listei de investitii pe anul 2016, comisia de bugetfinanţe este de acord cu cele expuse mai sus, supus la vot de preşedintele de
comisie se aprobă în unanimitate de voturi de către toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pirvu Iulian

Rosu Mirel Catalin

Chican Constantin

Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice
Nr. 4804 / 28.09.2016

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri: ”Plesea
Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana” în şedinţa de azi 28.09.2016 au analizat
următoarea ordine de zi: “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat, estimari pe anii 2017- 2019 , precum si modificarea listei de
investitii pe anul 2016 al comunei Gogoşari”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune adoptarea
unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Membru,

Plesea Ilie

Licuta Catalin George

Chiru Mariana

