ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.
Nr.2 din 31.01.2020.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile 19, alin.(1), lit.” a “ şi art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având in vedere :
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, nr.4 din 29.01.2020 privind aprobarea
repartizării pe bugetele locale ale UAT-urilor din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, pe anul 2020;
- contractul de finanțare nr.2900/03.04.2018, încheiate cu O.C.P.I.Ialomița pentru
realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pentru
sectoare cadastrale;
- contractul de finanațare nr.1265/20.02.2018 încheiat cu MDRAP prin Programul
Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului: „Construire grupuri sanitare pentru
Şcoala Gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”;
Examinând:
- referatul de aprobare nr.____ din _________ a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr._____din ________;
- avizul de legalitate nr.___ din ____________ emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate nr.______din __________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, art.139, alin.(3), lit.”
a “ și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei pe anul 2020, detaliat pe capitole, subcapitole,
titluri, articole, alineate și secțiuni, la venituri în sumă totală de 4.133,40 mii lei și la cheltuieli în
sumă totală de _________lei.
Art.2. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în
suma de _______lei la venituri și _______lei la cheltuieli, conform anexei______ care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2020, cu finanţare parţial sau
integral de la buget, conform anexei ____ care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi se site-ul www.grindu.ro, monitorul oficial local.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi inspectorului cu atribuții
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu pentru punerea
în aplicare.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Ionică Ionel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile 19, alin.(1), lit.” a “ şi art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având in vedere :
- adresa AJFP Ialomița nr.604/2020 privind Decizia Șefului Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, nr.1/2020 prin care au fost aprobate sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și din cota de 63% din impozitul pe venit și din
cota de 85% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,50%
estimate pe anii 2021-2023;
- adresa AJFP Ialomița nr.606/2020 privind Decizia Șefului Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, nr.2/2020 prin care au fost aprobate sumele defalcate din TVA
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, nr.4 din 29.01.2020 privind aprobarea
repartizării pe bugetele locale ale UAT-urilor din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, pe anul 2020;
- adresa nr.2273/2020 a Consiliului Județean Ialomița privind limitele pentru sumele
defalcate din TVA și pentru sumele din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, estimate pe anii 2021-2023, din componența de repartizare a
Consiliului Județean Ialomița;
- adresa nr.1584/2020 a AJFP Ialomița privind repartizarea pe trimestre a sumelor
defalcate din TVA pe anul 2020;
- referatul de necesitate întocmit de Directorul Școlii Gimnaziale Grindu – ordonator
terțiar de credite, privind asigurarea funcționării activității de învatământ în anul 2020;
- contractul de finanțare nr.2900/03.04.2018, încheiat cu O.C.P.I.Ialomița pentru
realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale pentru
sectoare cadastrale;
- contractul de finanațare nr.1265/20.02.2018 încheiat cu MDRAP prin Programul
Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului: „Construire grupuri sanitare pentru
Şcoala Gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”;
Examinând:
- referatul de aprobare nr.293 din 17.02.2020 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.294 din 17.02.2020;
- avizul de legalitate nr.2 din 17.02.2020 emis de secretarul comunei;
- avizele comisiilor de specialitate nr. 54, 65 și 162 din 18.02.2020;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, art.139, alin.(3),
lit.” a “ și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei pe anul 2020, detaliat pe capitole, subcapitole,
titluri, articole, alineate și secțiuni, astfel :
(1) la partea de venituri suma de 3.776.000 lei ,din care :

a) secţiunea de funcţionare 2.564.600 lei, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
b) secţiunea de dezvoltare 1.211.400 lei, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) la partea de cheltuieli suma de 4.124.600 lei, din care :
a) secţiunea de funcţionare 2.564.600 lei, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
b) secţiunea de dezvoltare 1.560.000 lei, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, în
suma de 4.000 lei la venituri și 4.000 lei la cheltuieli, conform anexei nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2020, cu finanţare parţial sau
integral de la buget, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi se site-ul www.grindu.ro, monitorul oficial local.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi inspectorului cu atribuții
de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu pentru punerea
în aplicare.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Minea Niță

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

Nr.2.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 25.02.2020.

