ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL GOGOSARI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, precum si 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. 6220 /14.12.2016
- adresa nr.18804/13.12.2016 inaintata de Consiliul Judetean Giurgiu;
- 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 bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al comunei Gogoşari,
judeţul Giurgiu, cu suma de 40 000 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte
integrantă din acesta.
Art.2 – Se modifica lista de investitii cu suma de 40 000 lei pe anul 2016 al comunei Gogosari,
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din acesta.
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,

Consilier local, Tonca Daniel Silviu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 6220 /14.12.2016

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor la
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat si
modificarea listei de investitii pe anul 2016 al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, având în
vedere adresa Consiliului Judetean Giurgiu , se recurge la rectificarea bugetului local cu suma
de 40 000 lei care se compune astfel
:
1.
Venituri
– la CAP 040204 (cote defalcate 18.5 impozitul pe venit) - 4 000 lei;
–
la CAP 11 0206(sume defalcate din TVA echilibrare) , - 36 000 lei ;
Fata de cele mentionate mai sus rezulta un total venituri de 40 000 lei.
2.

Cheltuieli
- CAP 700205710101 ( alimentare cu apa constructii) – 40 000 lei;
Totalul cheltuielilor este de 40 000 lei.

In urma celor prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, urmând a se elabora un proiect de hotărâre de către Consiliul local Gogoşari, în
prima şedinţă de consiliu.
P R I M A R,
Daia Dănuţ

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
NR. 6222 /14.12.2016

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi,
14.12.2016

Subsemnaţii: Daia Dănuţ - 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 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, a proiectului de
hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, precum si
modificarea listei de investitii pe anul 2016 al com. Gogosari, jud. Giurgiu.
Contestaţiile 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 Dănuţ

SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana

