ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA

P R O I E C T DE H O TĂ R Â R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Nr.5 din 02.03.2012.

Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.85/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012 pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale produse de căderile masive de zăpadă şi viscol în unele judeţe ale ţării;
Examinad:
- expunerea de motive, nr.404 din 01.03.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.403 din 01.03.2012 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.96 din 01.03.2012 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr. 5 din 02.03.2012.
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ , a art.45, alin.(1) şi alin.(2), lit.”a” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Grindu, pe anul 2012 ca urmare a
influentelor, in sumă de 30,00 mii lei stabilindu-se la venituri un plan anual de 2.122,00 mii
lei, iar la cheltuieli un plan anual de 2.616,00 mii lei, din care :
a) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 1.982,00 mii lei, la cheltuieli in
sumă de 1.982,00 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare;
b) secţiunea de dezvoltare, la venituri in sumă de 140,00 mii lei, la cheltuieli in
sumă de 614,00 lei, detaliată pe capitole de cheltuieli, conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei de investiţii pentru anul 2012, cu finanţare partial
sau integral de la buget, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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
hotarare.
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c) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 1.982,00 mii lei, la cheltuieli in
sumă de 1.982,00 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare;
d) secţiunea de dezvoltare, la venituri in sumă de 140,00 mii lei, la cheltuieli in
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ţuţuianu Mariana

Nr.5.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 08.03.2012.
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Secretar comuna
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