ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind utilizarea excedentului aferent anului 2013 in anul 2014
Nr.17 din 31.03.2014.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art. 19, alin.(2) şi art.58, alin.(1),lit.” a „ din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.720 din 31.03.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 719 din 31.03.2014;
In 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2013, in anul 2014 pentru finanţarea
cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare, in sumă de 837.000 lei, sume repartizate după cum urmează :
1. Capitolul 51.02 – autorităţi executive :
C.Achiziţie de bunuri şi cheltuieli – SF – modernizare sediu primărie – 4.000 lei.
2. Capitolul 65.02 – invăţământ :
B.Lucrări noi – împrejmuire cu gard, şcoală corp A – 100.000 lei.
C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli – SF+PT – grup sanitar şcoală corp A- 30.000 lei.
3. Capitolul 70.02 – gospodărie comunală :
B. Lucrări noi : 1. Modernizare şi extindere alimentare cu apă – 70.000 lei.
2. Sistem de supraveghere video localitate – 50.000 lei.
C. Achiziţii de bunuri şi alte servicii – rigole şi capace pentru ape pluviale – 23.000 lei.
4. Capitolul 74.02 – protecţia mediului :
B. Lucrări noi – platforma de colectare şi compostare gunoi de grajd – 300.000 lei.
C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli – SF – infiinţare sistem de colectare şi tratare a
apelor uzate - 50.000 lei.
5. Capitolul 84.02 – transporturi :
C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli : 1. SF – asfaltare străzi comunale – 50.000 lei
2. Ridicări topografice străzi comunale – 40.000 lei
6. Cămin cultural – activităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii – cont : 5010
B.Lucrări noi – 1. Reabilitare cămin cultural – 100.000 lei
2. Parcare cămin cultural – 20.000 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetătenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul
www.grindu.ro.
Art.3. Primarul comunei şi referentul cu atribuţii de contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
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HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului aferent anului 2013 in anul 2014.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art. 19, alin.(2) şi art.58, alin.(1),lit.” a „ din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.720 din 31.03.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 719 din 31.03.2014;
In 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2013, in anul 2014 pentru finanţarea
cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare, in sumă de 857.000 lei, sume repartizate după cum urmează :
1. Capitolul 51.02 – autorităţi executive :
C.Achiziţie de bunuri şi cheltuieli – SF – modernizare sediu primărie – 4.000 lei.
2. Capitolul 65.02 – invăţământ :
B.Lucrări noi – împrejmuire cu gard, şcoală corp A – 100.000 lei.
C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli – SF+PT – grup sanitar şcoală corp A- 30.000 lei.
3. Capitolul 70.02 – gospodărie comunală :
B. Lucrări noi : 1. Modernizare şi extindere alimentare cu apă – 70.000 lei.
2. Sistem de supraveghere video localitate – 50.000 lei.
C. Achiziţii de bunuri şi alte servicii :
1. Rigole şi capace pentru ape pluviale – 23.000 lei.
2. Strategia de dezvoltare a comunei pt. perioada 2014/2020 – 20.000 lei.
4. Capitolul 74.02 – protecţia mediului :
B. Lucrări noi – platforma de colectare şi compostare gunoi de grajd – 300.000 lei.
C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli – SF – infiinţare sistem de colectare şi tratare a
apelor uzate - 50.000 lei.
5. Capitolul 84.02 – transporturi :
C. Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli : 1. SF – asfaltare străzi comunale – 50.000 lei.
2. Ridicări topografice străzi comunale – 40.000 lei.
6. Cămin cultural – activităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii – cont 5010
B.Lucrări noi : 1. Reabilitare cămin cultural – 100.000 lei.
2. Parcare cămin cultural – 20.000 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetătenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul
www.grindu.ro.
Art.3. Primarul comunei şi referentul cu atribuţii de contabilitate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei Vasile
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.18.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 31.03.2014.

