ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local al anului 2018.
Nr.29 din 22.08.2018.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- contractul de finanțare C1920074X220582303420/2018 privind finanțarea din PNDR
2014- 2020, program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltarea Rurală și Guvernul României, în vederea achiziționării unui tractor și vidanjă cu chit
PSI pentru dotarea SVSU din comuna Grindu;
- contul de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2018;
Examinând :
- expunerea de motive nr.1771 din 22.08.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1770 din 22.08.2018;
- raportul comisiei de specialitate nr.102 din 22.08.2018;
- avizul de legalitate nr.29 din 22.08.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “ , art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca urmare a majorării veniturilor şi
redimensionării cheltuielilor bugetului local pe anul 2018, astfel :
a) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 1.927.000 lei, la cheltuieli în
sumă de 1.927.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) secţiunea de dezvoltare, la venituri în sumă 2.212.328 lei, la cheltuieli în sumă de
2.949.400 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2018, cu
finanţare parţial sau integral de la buget, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărare.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.4. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.

INIŢIATOR,
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al anului 2018.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- contractul de finanțare C1920074X220582303420/2018 privind finanțarea din PNDR
2014- 2020, program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltarea Rurală și Guvernul României, în vederea achiziționării unui tractor și vidanjă cu chit
PSI pentru dotarea SVSU din comuna Grindu;
- contul de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2018;
Examinând :
- expunerea de motive nr.1771 din 22.08.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1770 din 22.08.2018;
- raportul comisiei de specialitate nr.102 din 22.08.2018;
- avizul de legalitate nr.29 din 22.08.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “ , art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca urmare a majorării veniturilor şi
redimensionării cheltuielilor bugetului local pe anul 2018, astfel :
c) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 1.927.000 lei, la cheltuieli în
sumă de 1.927.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;
d) secţiunea de dezvoltare, la venituri în sumă 2.212.328 lei, la cheltuieli în sumă de
2.949.400 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2018, cu
finanţare parţial sau integral de la buget, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărare.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.4. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragomir Elena Claudia
Contrasemnează
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.33.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 29.08.2018.

