
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

HOTARAREA NR. 14 / 22.03.2022 
pentru modificarea si completarea Hotararii nr.23/27.09.2021 privind  

rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2021 
 
   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 
22.03.2022, ora 14,00;     
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.40/10.03.2022 pentru modificarea si completarea 
Hotararii nr.23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe 
trimestrul III al anului 2021 - proiect din iniţiativa primarului, referatul de aprobare 
nr.1444/10.03.2022 a domnului primar, Preda Cristache, prin care se propune modificarea si 
completarea Hotararii nr.23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Gângiova pe trimestrul III al anului 2021, raportul de specialitate nr.1498/15.03.2022 al 
compartimentului Contabilitate si Resurse Umane al UAT Gângiova, in conformitate cu 
prevederile art.59 si art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa, art.19 
si art.49-60 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si 
completarile ulterioare, Legii nr.82/1991 privind Legea contabilitatii, cu modificările si 
completarile ulterioare, Referatul nr.12611/01.02.2022 al Institutiei Prefectului – Judetul 
Dolj,  Avizul comisiei de specialitate a consiliului local, Hotararea nr.23/27.09.2021; 
   In temeiul art.129, alin.2, lit.a si art.133, alin.1, 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. 23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Gângiova pe trimestrul III al anului 2021, se modifica dupa cum urmeaza: 
1.La art.1. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 
2021, conform anexei,  parte integranta din prezenta hotarare. 
2.Dupa art.2 din Hotararea nr. 23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei 
Gângiova pe trimestrul III al anului 2021, se introduce un nou articol, articolul 21, cu 
urmatorul cuprins: 
,,Art.21. Se revoca Anexa nr.1 la Hotararea nr.23/27.09.2021 privind rectificarea bugetului 
local al comunei Gângiova pe trimestrul III al anului 2021.” 
  
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                     
     AFRONIE DUMITRU                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 22.03.2022 
Cu un numar de 8 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 2 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 



 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    1667   din    22.03.2022 
 
 
                                                                      Anexa la HCL nr. 14 / 22.03.2022 
 
 
 
 
                PREVEDERE BUGETARA   -   
 
 
                                                                                                        mii lei 
 An  

2021 
Trim. 
I 

Trim. 
II 

Trim. 
III 

Trim. 
IV 

Art.11.02.06    +34    
Art.04.02.01    +2    
Art.04.02.04    +46  
Art.11.02.02    +4  
Cap.51.02.20    +62  
Cap.65.02.10    +4  
Cap.70.02.20    +20  
 
 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                     
      AFRONIE DUMITRU                                            SECRETAR GENERAL 
                                                                                          SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 

Intocmit, 
Consilier Pitiche Emil 

 
 
 

 
 
 
 


