ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE H O T Ă R Ă R E
pentru modificarea H.C.L. nr. 4 din 10.02.2016 privind
aprobarea bugetului local pe anul 2016
Nr.23 din 06.04.2016.
Consiliul local Grindu, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :
- adresa nr.4023 din 21.03.2016 emisă de Instituţia Prefectului – judeţul Ialomiţa, prin
care solicită modificarea H.C.L.nr.4/10.02.2016;
Analizând :
- expunerea de motive nr.958 din 06.04.2016 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.957 din 06.04.2016 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.203 din 06.04.2016 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.23 din 06.04.2016;
In temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L.nr.4/10.02.2016, Anexa nr. 5 – Planul de achiziţii publice
pentru anul 2016, poziţia nr.17, urmând a avea conţinutul prezentat în anexa nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte articole din H.C.L.nr.4 din 10.02.2016, rămân neschimbate.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu, compartimentului impozite şi taxe
locale şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.17.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 22.04.2016.

