ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDE ULăăIALOMI A
P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea « Pomuluiădeăiarn »
copiilorădeălaăŞcoalaăGimnazial ăşiăGr dini aădeăcopiiădinăcomuna Grindu.
Nr.30 din 28.11.2016.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Anexei nr.2, cap.II din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2697 din 28.11.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2696 din 28.11.2016;
- rapoartele comisiilor de specialiate nr.8 şi 28 din 28.11.2016;
- avizul de legalitate nr.30 din 28.11.2016 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.4, alin.(2), art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit. “ a “ şi
alin.(9), art.45, alin.(2), lit.” a “ , art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HăOăTă ăRă ăŞăTăE:
Art.1. Se alocă suma de 8.000 lei din surse proprii de la bugetul local, cap.51.02
autorităţi publice – alte cheltuieli, pentru organizarea serbării « Pomului de iarnă » copiilor
de la Şcoala Gimnazială şi Gradiniţa de copii din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi
dnei Herea valentina – inspector atribuţii de contabilitate pentru punerea în aplicare, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INI IATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDE ULăăIALOMI A
HăOăTă ăRăÂ R E
privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru organizarea « Pomului de iarn »
copiilorădeălaăŞcoalaăGimnazial ăşiăGr dini aădeăcopiiădinăcomunaăGrindu.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Anexei nr.2, cap.II din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2697 din 28.11.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2696 din 28.11.2016;
- rapoartele comisiilor de specialiate nr.8 şi 28 din 28.11.2016;
- avizul de legalitate nr.30 din 28.11.2016 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.4, alin.(2), art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit. “ a “ şi
alin.(9), art.45, alin.(2), lit.” a “ , art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HăOăTă ăRă ăŞăTăE:
Art.1. Se alocă suma de 8.000 lei din surse proprii de la bugetul local, cap.51.02
autorităţi publice – alte cheltuieli, pentru organizarea serbării « Pomului de iarnă » copiilor
de la Şcoala Gimnazială şi Gradiniţa de copii din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi
dnei Herea valentina – inspector atribuţii de contabilitate pentru punerea în aplicare, prin grija
secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
PREŞEDINTEăăDEăăŞEDIN
AnghelăăMiahiăIonu ă

Nr.38.
Adoptat la GRINDU.
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