
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 
 

HOTARAREA NR. 38 / 31.10.2022 
pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022  

privind executia bugetara pe trimestrul I 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.81/17.10.2022 pentru modificarea Hotararii 
nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022 - proiect din 
iniţiativa primarului, referatul de aprobare nr.6192/17.10.2022 a domnului primar, Preda 
Cristache, prin care se propune modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia 
bugetara pe trimestrul I al anului 2022, raportul de specialitate nr.6407/24.10.2022 al 
compartimentului Contabilitate si Resurse Umane al UAT Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 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, Referatul nr.5780/10.08.2022 al Institutiei Prefectului–Judetul Dolj, 
Hotararea nr.20/28.04.2022; 
   In temeiul art.129, alin.4, lit.a si art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.139, alin.1, art.196, 
alin.1, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
Art.I. - Hotararea nr. 20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 
2022, se modifica dupa cum urmeaza: 
1.La art.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art.1.Se aproba executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022, conform Anexei nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
  
 
  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 8 voturi pentru, 3 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 



 

 
 
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    6669    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.    81    din   17.10.2022 

                                                                                                            PROIECT 
  
 

HOTARAREA NR.  / 31.10.2022 
pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022  

privind executia bugetara pe trimestrul I 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.81/17.10.2022 pentru modificarea Hotararii 
nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022 - proiect din 
iniţiativa primarului, referatul de aprobare nr.6192/17.10.2022 a domnului primar, Preda 
Cristache, prin care se propune modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia 
bugetara pe trimestrul I al anului 2022, raportul de specialitate nr…../24.10.2022 al 
compartimentului Contabilitate si Resurse Umane al UAT Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 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, Referatul nr.5780/10.08.2022 al Institutiei Prefectului–Judetul Dolj, 
Hotararea nr.20/28.04.2022; 
   In temeiul art.129, alin.4, lit.a si art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.139, alin.1, art.196, 
alin.1, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
Art.I. - Hotararea nr. 20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 
2022, se modifica dupa cum urmeaza: 
1.La art.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art.1.Se aproba executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022, conform Anexei nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

   
  

                 PRIMAR,                                                         Avizat pentru legalitate,                                                                    
        PREDA CRISTACHE                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                           SADOVEANU IOANA                                                                                                   
                                                                                         
 
 
 



 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    6192      din    17.10.2022 
 
 
 
 
 

 REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022  

privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022 
 

 
 
 
 
      Avand in vedere prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 si adresa 
nr.5780/10.08.2022 a Institutiei Prefectului–Judetul Dolj prin care se solicita modificarea 
Hotararii nr.23/27.09.2021 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022, intrucat 
nu se face trimitere la o anexa care sa contina aceasta executie bugetara, incalcandu-se 
prevederile Legii nr.24/2000, art.8 si art.57 . 
 
     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 pentru modificarea Hotararii 
nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
                                                              PRIMAR, 
                                                   PREDA CRISTACHE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 
Nr.    6407   din    24.10.2022 
                        
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022  

privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022 
 

 
 
 
   Avand in vedere referatul de aprobare nr.6192/17.10.2022 si adresa nr.5780/10.08.2022 a 
Institutiei Prefectului–Judetul Dolj, se solicita  modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 
privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022, intrucat nu se face trimitere la o 
anexa care sa contina aceasta executie bugetara, incalcandu-se prevederile Legii nr.24/2000, 
art.8 si art.57, conform carora: 
Art.8 
(4)Textul legislativ trebuie sa fie formulat clar, fluent si inteligibil, fara dificultati sintactice si 
pasaje obscure sau echivoce. 
Art.57 
(1)La redactarea textului unui proiect de act normative se pot folosi, ca parti component ale 
acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari cifrice, desene, tabele, planuri 
sau altele asemenea. 
(2)Pot consitui anexe la un act normative reglementarile ce trebuie aprobate de autoritatea 
publica competent, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter 
predominant tehnic.  
(4)Textul-cadru de trimitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea ca anexa face parte 
integranta din actul normative; daca sunt mai multe anexe, in finalul actului normative se 
include un articol distinct, cuprinzand aceeasi mentiune, insotita de nominalizarea expresa a 
tuturor anexelor.  
    
   Pentru aceasta, proiectul de hotărâre intruneste conditiile de oportunitate si legalitate si 
recomandam aprobarea acestuia.  
 
 
 
 
 

 SECRETAR GENERAL 
SADOVEANU IOANA 

  
 
 
 
 
 
 



 
 CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia juridică şi de disciplină , protecţie mediu şi turism, 
apărare ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor 
NR.                din    28.10.2022 

REFERAT, 
 
    Comisia juridică şi de disciplină , protecţie mediu şi turism, apărare ordinii şi liniştii 
publice a drepturilor cetăţenilor intrunita in sedinta de astazi 28.10.2022,  pentru a analiza şi 
dezbate următoarele: 
-Referatul de aprobare nr.6192/17.10.2022 întocmit de domnul Preda Cristache, primar al 
comunei Gangiova si raportul de specialitate nr.6407/24.10.2022 intocmit de secretarul 
general al UAT Gangiova, care ne informeaza cu privire la faptul ca in urma adresei 
nr.5780/10.08.2022 a Institutiei Prefectului–Judetul Dolj, se solicita  modificarea Hotararii 
nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul I al anului 2022, intrucat nu se face 
trimitere la o anexa care sa contina aceasta executie bugetara, incalcandu-se prevederile Legii 
nr.24/2000, art.8 si art.57, conform carora: 
Art.8 
(4)Textul legislativ trebuie sa fie formulat clar, fluent si inteligibil, fara dificultati sintactice si 
pasaje obscure sau echivoce. 
Art.57 
(1)La redactarea textului unui proiect de act normative se pot folosi, ca parti component ale 
acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari cifrice, desene, tabele, planuri 
sau altele asemenea. 
(2)Pot consitui anexe la un act normative reglementarile ce trebuie aprobate de autoritatea 
publica competent, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter 
predominant tehnic.  
(4)Textul-cadru de trimitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea ca anexa face parte 
integranta din actul normative; daca sunt mai multe anexe, in finalul actului normative se 
include un articol distinct, cuprinzand aceeasi mentiune, insotita de nominalizarea expresa a 
tuturor anexelor.  
 
   Analizand cele prezentate in referatul de aprobare intocmit de domnul primar Preda 
Cristache si in raportul de specialitate intocmit de secretarul general al UAT Gangiova, 
membrii comisiei voteaza in unanimitate pentru aprobarea referatelor. 
 
   Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism, apărare ordinii şi liniştii publice 
a drepturilor cetăţenilor recomanda domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare 
pentru pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe trimestrul 
I al anului 2022. 
 

                                     COMISIA,   
 
     

     1.Tiparu Dumitru                         - presedinte ___________________ 
     2.Boengiu Daniel Florin               - secretar  _____________________ 
     3.Andrei Adrian                            -membru  _____________________ 
     4.Voicu Mihai Zaharia                 -membru  _____________________ 
     5.Bezergheanu Marin                  -membru  _____________________ 



 
CONSILIUL LOCAL GÂNGIOVA 
Comisia juridică şi de disciplină , protecţie mediu şi turism, 
apărare ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor 
NR.               din    28.10.2022 
   
 

 

RAPORT 
 
 

 
 

         Comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism, apărare ordinii şi liniştii 
publice a drepturilor cetăţenilor  intrunita in sedinta de astazi 28.10.2022 a analizat si a luat in 
discutie  proiectul de hotarare pentru  modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia 
bugetara pe trimestrul I 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 pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul I al anului 2022.  
          
         Comisia juridică şi de disciplină , protecţie mediu şi turism, apărare ordinii şi liniştii 
publice a drepturilor cetăţenilor 

 
 
 
 

 
 
                                     COMISIA, 

 
 

     1.Tiparu Dumitru                         - presedinte ___________________ 
     2.Boengiu Daniel Florin               - secretar  _____________________ 
     3.Andrei Adrian                            -membru  _____________________ 
     4.Voicu Mihai Zaharia                 -membru  _____________________ 
     5.Bezergheanu Marin                  -membru  _____________________ 

 
 

   


