
R O M A N I A 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 
 
 

HOTARAREA NR. 37 / 31.10.2022 
privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022 

 
 
 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.10.2022, ora 
16,00;   
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.79/17.10.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul III al anului 2022 - proiect din iniţiativa primarului; 
    Analizand referatul de aprobare nr.6191/17.10.2022 al domnului primar, Preda Cristache, 
raportul de specialitate nr.6406/24.10.2022 al compartimentului Contabilitate si Resurse 
Umane al Primariei comunei Gângiova, in conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare, 
completat de art.I, pct.25 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, 
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
    In temeiul art.129, alin.1, alin. 4, lit.a, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, alin.4, art.198, alin.1 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare: 
 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

 
Art.1.Se aproba executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022, conform Anexei nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare 
Art.2.Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredintează Compartimentul  
Contabilitate si Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova.  
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-
Judetul Dolj si se va afisa pe site-ul institutiei. 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                    
    BEZERGHEANU MARIN                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 31.10.2022 
Cu un numar de 6 voturi pentru, 5 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11  
consilieri in functie 



 

 
 
 
 
 
 

PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.     6666     din      31.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  AL COMUNEI   
NR…….. / 2022 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

1 2 3 
Adoptarea hotărârii1) …………..….2022  
Comunicarea către primarul comunei2) ………..…….2022  
Comunicarea către prefectul județului3) ………………2022  
Aducerea la cunoștință publică4+5) ………………2022  
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ………………2022  
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz ………………2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 
simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului 

în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează.” 



CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.    79   din     17.10.2022 

 
                                                                              PROIECT 

 
 

HOTARAREA NR…..  / 31.10.2022 
privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022 

 
 
 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.10.2022, ora 
16,00;   
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.79/17.10.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul III al anului 2022 - proiect din iniţiativa primarului; 
    Analizand referatul de aprobare nr.6191/17.10.2022 al domnului primar, Preda Cristache, 
raportul de specialitate nr…./24.10.2022 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane 
al Primariei comunei Gângiova, in conformitate cu prevederile art.49, alin.12 din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare, 
completat de art.I, pct.25 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, 
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
    In temeiul art.129, alin.1, alin. 4, lit.a, art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, 
art.139, alin.1, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, alin.4, art.198, alin.1 din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare: 
 
 
 

H O T A R A S T E: 
 

 
Art.1.Se aproba executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022, conform Anexei nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare 
Art.2.Cu indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredintează Compartimentul  
Contabilitate si Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova.  
Art.3.Prezenta hotarare se comunica Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-
Judetul Dolj si se va afisa pe site-ul institutiei. 
  

  
                         PRIMAR,                                                 Avizat pentru legalitate, 
            PREDA CRISTACHE                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                        SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.      6191    din      17.10.2022 
 
 
 
 

 REFERAT DE APROBARE 
privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022 

 
 
 
  
 
    Avand in vedere  prevederile din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, art.49, alin.2, ordonatorul de credite trebuie sa prezinte in sedinta publica 
spre analiza si aprobare autoritatilor deliberative, executia bugetara trimestriala, 
cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a 
veniturilor. 
    Aceasta se face in lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trim. I, II, III si 
decembrie pentru trim.IV. 
   Astfel, apreciez ca trebuie facuta analiza la sfarsitul trimestrului III al anului 
2022, de catre compartimentul de specialitate al primarului, si anume 
Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane pentru a verifica planul de 
venituri si incasari avute in vedere pentru aceasta perioada. 
   Pentru administrarea in bune conditii a fondurilor publice, in conditii de 
eficienta si pentru echilibrarea bugetului local al comunei Gângiova, in calitate 
de ordonator principal de credite, va propun sa aprobati proiectul de hotarare 
privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022. 
 
 
 

PRIMAR, 
PREDA CRISTACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 
Nr.    6406    din   24.10.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
  

  
     Aşa cum este prevăzut în Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Art.49 alin (12) , 
ordonatorul de credite trebuie să prezinte în sedinţă publică spre analiză şi aprobare 
autorităţilor deliberative, execuţia bugetară trimestrială, cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor.  
Aceasta se face în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trim. I,II,III şi decembrie pentru trim 
IV. 
     Conform celor enunţate mai sus facem următoarele aprecieri: 
     Pentru anul 2022 avem prevăzut iniţial de încasat suma de 4.700.000 lei, iar prevederi 
definitive la  suma de 4.700.000 lei. 
     La nivelul trim. III 2022 planul de venituri a fost de 3.513.000  lei și încasări realizate de 
3.259.144  lei. 
     Pe articole de venituri aceasta se prezintă astfel: 
 -Impozitul pe veniturile din transferul proprietații (31800) prevederi trim. III  2022-8.000 lei,   
realizat 7.335 lei 
 - Cote defalcate din impozitul pe venit( 40100) prevederi trim.III  2022-233.000 lei, realizat 
282.724  lei 
-Sume alocate din cotele defalcate din imp.venit(4040) prevederi trim.III  2022-584.000 lei, 
realizat 556.165 lei 
-Sume repartizate din fondul la disp. Cons Jud.(40500) prevederi trim .III 2022- 153.000 lei, 
realizat 54.371 lei 
-Impozit pe clădiri de la persoane fizice (70101) prevederi trim.III 2022 – 45.000 lei, realizat 
30.466 lei 
-Impozit cladiri de la persoane juridice(70102) prevederi trim.III 2022 -3.000 lei, realizat 
2.323 lei 
-Impozit pe terenuri de la persoane fizice (70201) prevederi trim.III 2022-69.000 lei , realizat 
67.283 lei 
-Impozit pe terenuri de la persoane juridice(70202) prevederi trim III 2022 -6.000 lei, realizat 
821 lei 
-Impozit pe terenul din extravilan (702030) prevederi trim III 2022 -225.000 lei, realizat 
484.549 lei 
-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru (70300) prevederi trim III 2022-3.000 lei, 
realizat 5.285 lei 
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt. descentralizate (110200) prevederi trim.III 
2022- 506.000 lei, realizat 444.479 lei 
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor (110600) prevederi trim III 2022-
789.000 lei -realizat 763.000 lei 
-Impozit pe mijloace de transport persoane fizice (160201) prevederi trim.III 2022-54.000 lei 
-realizat 37.836 lei 
-Impozit pe mijloace de transport persoane juridice (100202) prevederi trim III 2022-21.000 
lei, realizat 4.506 lei 
-Alte impozite si taxe (185000) prevederi trim III 2022 -0 lei, realizat 4 lei 
-Alte venituri din concesiuni si inchirieri (300530) prevederi trim III 2022 -144.000 lei, 



realizat 15.215 lei 
-Venituri din recuperarea chelt. de judecata, imputații(332800) prevederi trim III 2022 -0 lei , 
realizat 14.672 lei 
-Venituri din amenzi și alte sanctiuni (350102) prevederi trim III-2022-30.000 lei, realizat 
33.048 lei 
-Taxe speciale (360600) prevederi trim III 2022-45.000 lei, realizat 21.167 lei 
-Subventii pentru ajutorul de incalzire (423400) prevederi trim III 2022-350.000 lei, realizat 
121.456 lei 
-Subventii pentru finantarea sanatatii (424100) prevederi trim.III 2022-130.000 lei, realizat 
94.273 lei 
-Sume alocate din bugetul ANCPI pt lucrari de inreg. sistematica (433400) prevederi trim III 
2022-89.000 lei , realizat 88.692 lei 
-Alte venituri (365000) prevederi trim.III 2022 -26.000 lei, realizat 29.474 lei.   
 
 La nivelul trim. III 2022  planul  de cheltuieli a fost de 3.496.700 lei şi plăţi realizate de   
2.802.456   lei. 
 
Plăţi efectuate  la nivelul trim. III / 2022 au fost după cum urmează: 
-Salarii autoritati executive (510103101) prevederi trim III 2022-809.000 lei, realizat 775.365 
lei  
-Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (510103112) prevederi trim.III 2022 
100.000 lei , realizat 80.704 lei 
-Indemnizatii hrana autoritati executive (510103117) prevederi trim III 2022 -47.000 lei, 
realizat 43.194 lei  
-Vouchere de vacanta autoritati executive (510103206) prevederi trim .III 2022-23.000 lei, 
realizat 22.750 lei   
-Contrib.asiguratorie de munca (510103307) prevederi trim III 2022 -20.000 lei, realizat 
18.374 lei  
-Salarii servicii publice comunitare evid.persoanelor(5410101) prevederi trim III 2022-
131.850 lei, realizat 127.666 lei 
-Indemnizații hrana serv.publice comunitare evid.persoanelor (5410117) prevederi trim III -
9.250 lei , realizat 7.981 lei  
- Vouchere de vacanta spclep (5410206) prevederi trim III 2022-4.350 lei, realizat, 4.350 lei 
- Contrib asiguratorie pentru munca spclep(5410307) prevederi trim III -3.250 lei , realizat 
3.053 lei 
-Salarii politia locala(610304101) prevederi trim III 2022 -61.500 lei, realizat 58.252 lei  
-Indemnizatie hrana politia locala(610304117) prevederi trim III 2022 -6.100 lei, realizat 
5.884 lei 
-Vouchere de vacanta politia locala (610304206) prevederi trim III 2022-2.900 lei, realizat 
2.900 lei 
-Contrib. asiguratorie pt.muncă politia locala (610304307) prevederi trim III 2022-1.500 lei , 
realizat 1.443 lei 
-Chelt.invatamant secundar inferior (650401) prevederi trim III 2022 -136.000 lei, realizat 
79.744 lei 
-Tichete de cresa și tichete sociale pentru gradinita (655000) prevederi trim III 2022-7.000 lei, 
realizat 5.000 
-Salarii servicii de sanatate publica(660800101) prevederi trim III 2022 -130.000 lei, realizat 
86.764 lei 
-Indemnizatie de hrana servicii de sanatate publica(660800117) prevederi trim III 2022-7.000 
lei, realizat 5.435 lei 



-Vouchere de vacanta servicii de sanatate publica (660800206) prevederi trim III 2022-2.900 
lei, realizat 2.900 lei 
-Contrib.asiguratorie pentru munca serv de sanatate publica(660800307) prevederi trim .III 
2022 -3.100 lei , realizat  2.074 lei 
-Salarii biblioteca (670302101) prevederi trim .III 2022 -39.000 lei, realizat 37.262 lei 
-Indemnizatie de hrana biblioteca (670302117) prevederi trim III 2022-3.000 lei, realizat 
2.667 lei  
-Vouchere de vacanta biblioteca (670302206) prevederi trim .III 2022 -1.450 lei, realizat 
1.450 lei  
-Contributia asiguaratorie de munca biblioteca (670302307) prevederi trim.III 2022 -1.550 lei, 
realizat 899 lei 
-Salarii asistenta sociala in caz de invaliditate (680205101) prevederi trim III 2022-257.500 
lei, realizat 243.146 lei 
-Indemnizatie de hrana asistenta  sociala in caz de invaliditate (680205117) prevederi trim. III 
2022-34.000 lei, realizat 34.000 lei  
-Vouchere de vacanta asistenta sociala in caz de invaliditate (680205206) prevederi trim.III 
2022-16.000 lei, realizat 15.950 lei  
-Contrib asig. pentru munca asistenta sociala(680205307) prevederi trim III 2022-7.500 lei, 
realizat 6.780 lei 
-Ajutoare sociale in numerar (680502201) prevederi trim.III 2022 -150.000 lei,  realizat 
110.352 lei  
-Ajutoare sociale in numerar (681501201) prevederi trim.III 2022 -350.000 lei, realizat 
114.756 lei 
-Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale(685050201) prevederi trim.III 2022-2.000 lei, 
realizat1.500 lei 
-Furnituri de birou (5103200101) prevederi trim.III 2022-5.000 lei, realizat 3.367 lei 
-Incalzire, iluminat si forta motrica(5103200103) prevederi trim .III 2022- 140.000 lei, 
realizat 113.023 lei 
-Carburanti si lubrifianti (5103200105) prevederi trim.III 2022 -48.000 lei, realizat 35.600 lei 
-Posta, telecomunicatii, internet (5103200108) prevederi trim.III 2022-160.000 lei, realizat 
126.425 lei 
-Reparatii curente (5103200200) prevederi trim.III 2022 -60.000 lei, realizat 49.504 lei 
-Deplasari interne, detasari,transferuri prevederi trim III 2022 -14.000 lei, realizat 10.400 lei 
-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(5103203030) prevederi trim.III 2022 -597.000 lei , 
realizat 527.824 lei 
-Plati recuperate din anii precedenti(5103850101)  lei incasat –  -45.372 
-Iluminat public și electrificari(700600102) prevederi trim III 2022 -105.000lei, realizat 
79.090 lei. 
     Proiectul de hotarâre intrunește condițiile legale și de oportunitate , drept pentru care supun 
aprobării Consiliului Local execuția bugetară pe trimestrul  III al anului 2022. 
           
 

Compartiment Contabilitate si Resurse Umane, 
Inspector Dimulescu Marina Genoveva 

 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
NR.    6475     din     25.10.2022 
 
 
 

CONVOCATOR 
 
 
 
 
    In conformitate cu art.141, alin.6 din OUG nr.57/2010 privind Codul Administrativ sunteti 
convocati in sedinta pe comisie in data de 28.10.2022, ora ............... in sala de sedinta a 
Consiliului Local Gângiova. 
 
 
 
 
        ORDINEA DE ZI : 
 
  
1.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022; 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul 
IV al anului 2022. 
 . 

 
Presedinte de comisie, 

ANDREI ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
                            COMISIA, 

  
       1.Andrei Adrian                           -presedinte ....………………………. 
       2.Boengiu Daniel Florin              -secretar ……………………………. 
       3.Guciu Ilie                                   -membru……………………………. 
       4.Enache C-tin Catalin               -membru............................................. 
       5.Marcu Alexandru                     -membru ........................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
Nr....................... din   28.10.2022 
 

REFERAT, 
 

 
   Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert intrunita in sedinta de astazi 28.10.2022,  
pentru a analiza şi dezbate următoarele: 
-Referatul de aprobare nr.6191/17.10.2022 întocmit de domnul Preda Cristache, primar al 
comunei Gângiova si raportul de specialitate nr.6406/24.10.2022 intocmit de  compartimentul 
Contabilitate si Resurse Umane, care ne informeaza cu privire la faptul ca ordonatorul de 
credite trebuie sa prezinte in sedinta publica spre analiza si aprobare autoritatilor deliberative, 
executia bugetara trimestriala, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de 
colectare a veniturilor. 
      Aceasta se face in lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trim.I, II, III si decembrie pentru 
trim.IV. 
 
 
     Conform celor enunţate mai sus facem următoarele precizări: 
     Pentru anul 2022 avem prevăzut  iniţial de încasat  suma de 31.170.000 lei, iar prevederi 
definitive la  suma de 31.170.000 lei. 
     La nivelul trim.II 2022 planul de venituri a fost de 14.805.000 lei şi încasări realizate de 
2.048.615 lei. 
     Pe articole de venituri aceasta se prezintă astfel: 
         - Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit(Cod 04.02) – plan trim. II = 684.000, 
realizat = 684.567 lei 

- Impozite si taxe pe proprietate( Cod 07.02) - plan trim II = 238.000 lei şi s-a încasat 
260.614 lei 

- Sume defalcate din TVA (Cod 11.02)- plan trim. II = 889.000 lei şi s-a realizat = 
805.832 lei. 

- Taxe pe utilizarea bunurilor(Cod 16.02)- plan trim II = 50.000 lei şi s-a realizat = 
34.664 lei . 

- Venituri nefiscale( Cod 29.00.02) – plan 164.000 şi s-au realizat 95.800 lei. 
- Subvenții de la alte nivele ale Administrației publice (cod 42.02:43.02) 

plan 12.780.000 și realizat = 167.138  lei din care: 
  Subvenții pentru acordarea ajutorului de incalzire (42.02.34) plan 150.000 și 
realizat 101.356 lei. 
  Subventii pentru finanțarea sănătații (42.02.41) plan 90.000 și realizat 65.782 lei  
  Subvenții de la alte administrații (43.02) plan 40.000 lei ,realizat 0  
  Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (42.02.65) plan 12.500.000 
lei și realizat 0 lei. 

- Sume din excedentul bugetului local folosite la Sect. de Dezvoltare = 587.000 lei  
folosit 0 lei 

Pe sectiuni situaţia se prezintă astfel:  
- Sectiunea de funcţionare : Plan trim.II 2022 = 2.267.000  lei şi realizat 2.048.615 lei 
- Secţiunea de dezvoltare = 12.538.000 lei plan şi 0 lei realizat . 

 



       Pe partea de cheltuieli am avut un plan anual iniţial de cheltuieli aprobat de 31.757.000 
lei, care include și excedentul din anii precedenți de 587.000 lei. 
 La nivelul trim.II 2022  planul de cheltuieli a fost de 15.392.000 lei şi plăţi realizate de 
1.825.775  lei. 
 
Plăţi efectuate  la nivelul trim.II / 2022 au fost după cum urmează: 

- Autorităţi executive(cap. 51.02) Sect.Funct. = plan 1.362.000 lei, realizat 1.106.024  
lei; 

- Autorități executive (cap.51.02)Secț Dezvoltare -plan 587.000 lei ,realizat 0 lei; 
-  Alte servicii publice generale (cap.54.02) Ev.Pop. = plan 131.000 lei şi s-a realizat 

92.646 lei  
-  Ordine publică şi siguranţă (cap.61.02) plan 52.000 lei şi s-au plătit 43.082 lei   
- Învăţământ (cap 65.02) plan 82.000 lei şi realizat = 62.752 lei 
- Sănătate (cap 66.02) plan 90.000 lei și realizat 65.665 lei. 
- Cultură –bibliotecă ( 67.02) plan 30.000 și realizat 27.258 lei 
- Asigurări şi asistenţă socială (cap 68.02) plan =450.000 lei şi realizat = 365.754 lei  
- Servicii şi dezvoltare publică( cap. 70.02)Sect.Funct.= plan 70.000 lei şi s-a realizat 

62.593 lei 
- Servicii și dezvoltare publică (cap.70.02) Sect.Dezv=plan 2.500.000 lei și s-a 

realizat 0 lei.  
- Canalizare și tratarea apelor (cap.74.02)= plan 2.000.000 lei și realizat 0 lei. 
- Drumuri şi poduri (cap 84.02) plan trm. II = plan 8.038 .000 lei, realizat = 0 lei  

Pe secţiuni la nivelul trim. II / 2022 situaţia se prezintă astfel:                                
-  Sectiunea de funcţionare =  2.267.000 lei plan şi realizat 1.825.774 lei     
-  Secţiunea de dezvoltare   = 13.125.000 lei plan şi 0  lei realizat .   

     
   Analizand cele prezentate in referatul de aprobare intocmit de domnul primar Preda 
Cristache si in raportul de specialitate intocmit de  compartimentul Contabilitate si Resurse 
Umane, membrii comisiei voteaza cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti. 
 
  Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert recomanda domnilor consilieri aprobarea 
proiectului de hotarare  privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022. 
 
 
 

                                     COMISIA, 
       
 
 
       1. Andrei Adrian                          -presedinte ....………………………. 
       2.Boengiu Daniel Florin              -secretar ……………………………. 
       3.Guciu Ilie                                   -membru……………………………. 
       4.Enache C-tin Catalin               -membru............................................. 
       5. Marcu Alexandru                    -membru ............................................ 

  
 

 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
Nr.....................  din    28.10.2022 
 

 

RAPORT 
 
 
 

         Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert intrunita in sedinta de astazi 28.10.2022 a 
analizat si a luat in discutie proiectul de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul III al 
anului 2022. 
 
 
         Avand in vedere prevederile  art.141, alin.8, alin.10 din OUG nr.57/2010 privind  Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

         In urma dezbaterii, membrii comisiei acorda AVIZ FAVORABIL proiectului de 
hotarare privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022. 
 

                         
        Comisia pentru activitati  economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si 
urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert. 

 
 

 
 
 

 
                              COMISIA, 
 
  
       1. Andrei Adrian                          -presedinte ....………………………. 
       2.Boengiu Daniel Florin              -secretar ……………………………. 
       3.Guciu Ilie                                   -membru……………………………. 
       4.Enache C-tin Catalin               -membru............................................. 
       5. Marcu Alexandru                    -membru ............................................ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea  
teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
NR………………..  din   28.10.2022 
 
 
 

PROCES VERBAL 
incheiat azi 28.10.2022 in sedinta  pe comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, 

amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii si comert 
 
 
 
     La sedinta participa 5 consilieri, dupa cum urmeaza: Andrei Adrian, Boengiu Daniel Florin, Guciu 
Ilie, Enache C-tin Catalin, Marcu Alexandru. 
    Convocarea pentru sedinta pe comisie s-a facut pe data de 25.10.2022. 
    Constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea sedintei, domnul presedinte de 
sedinta Andrei Adrian declara sedinta deschisa si anunta ordinea de zi a sedintei, dupa cum urmeaza:                                                                                                                   
1.Proiect de hotarare  privind executia bugetara pe trimestrul III al anului 2022; 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al 
anului 2022. 
     Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi, nu mai sunt si 
supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenti.  
     In continuare se trece la punctul de pe ordinea de zi. 
     Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.6191/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6406/24.10.2022 la proiectul de hotarare cu privire la executia bugetara pe 
trimestrul III al anului 2022.   
     Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind executia 
bugetara pe trimestrul III al anului 2022, care este aprobat cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenti. Nu au fost formulate si depuse amendamente. 
     Se va emite Aviz Favorabil la proiectul de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul III al 
anului 2022.  
     In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
     Se da cuvantul domnului Andrei Adrian, care prezinta referatul de aprobare nr.6194/17.10.2022 si 
raportul de specialitate nr.6408/24.10.2022 la proiectul de hotarare cu privire la rectificarea bugetului 
local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022.     
     Dupa citirea si analizarea referatelor se supune la vot proiectul de hotarare privind rectificarea 
bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022, care este aprobat cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenti. Nu au fost formulate si depuse amendamente. 
     Se va emite Aviz Favorabil la proiectul de hotarare privind  rectificarea bugetului local al comunei 
Gângiova pe trimestrul IV al anului 2022. 
     Domnul presedinte intreaba daca mai sunt alte probleme de discutat, nu mai sunt alte probleme. 
Domnul presedinte de sedinta Andrei Adrian declara inchisa sedinta Comisiei pentru activitati 
economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala, servicii 
si comert. 
    Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, azi data de 28.10.2022. 
 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR,     
            ANDREI  ADRIAN                                                BOENGIU DANIEL FLORIN   


