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 2019.
Nr.35 din 12.09.2019.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G.nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
Analizând :
- adresa nr.ILG STZ 10067 din 28.08.2019 emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița prin care comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;
- execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 august 2019;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.1858 din 12.09.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.___din__________;
- avizul comisiei de specialitate, nr.___din___________;
- avizul de legalitate nr.____ din ____________ emis de secretarul comunei;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, art.139, alin.(1) și (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
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca urmare a majorării veniturilor şi
redimensionării cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, astfel :
a) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 2.581.900 lei, la cheltuieli în
sumă de 2.581.900 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) secţiunea de dezvoltare, la venituri în sumă 1.487.000 lei, la cheltuieli în sumă de
1.548.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2019, 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.
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al anului 2019.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G.nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
Analizând :
- adresa nr.ILG STZ 10067 din 28.08.2019 emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița prin care comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;
- execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30 august 2019;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.1858 din 12.09.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.1859 din 12.09.2019;
- avizul de legalitate nr.35 din 12.09.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.145 din 13.09.2019;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, art.139, alin.(1) și (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
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca urmare a majorării veniturilor şi
redimensionării cheltuielilor bugetului local pe anul 2019, astfel :
c) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 2.581.900 lei, la cheltuieli în
sumă de 2.581.900 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
d) secţiunea de dezvoltare, la venituri în sumă 1.487.000 lei, la cheltuieli în sumă de
1.548.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2019, 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.36.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 19.09.2019.

