ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli,
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de
investiţie: “ Modernizare drumuri săteşti de interes local situate
în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa”
Nr.36 din 24.10.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art. 8, alin.(3) din Ordinul nr.1851/2013privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea
Programului Național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G.nr.90/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- prevederile H.C.L.nr.12/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei
Grindu, pentru anul 2017;
- prevederile H.C.L.nr.15/07.03.2016 privind aprobarea Strategia de dezvoltare locală
pentru perioada 2014 – 2020 a comunei Grindu, judeţul Ialomiţa;
- adresa MDRAPFE nr.89737/19.07.2017, completată de adresa nr.97756/10.08.2017;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2476 din 23.10.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2475 din 23.10.2017;
- raportul comisiei de specialitate, nr.63 din 24.10.2017;
- avizul de legalitate nr.36 din 24.10.2017 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(1), 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu
se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiţie : „Modernizare
drumuri săteşti de interes local situate în intravilanul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa”
în sumă de 83.809,00 lei.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului
contabilitate pentru aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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