ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru organizarea « Pomului de Crăciun»
copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu.
Nr.22 din 26.11.2020.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Anexei nr.2, cap.II din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- adresa nr.2332 din 18.11.2020 emisă de Școala Gimnazială Grindu, județul Ialomița;
Analizând :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.2391 din 26.11.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2392 din 26.11.2020;
- avizul de legalitate nr.___ din __________ emis de secretarul general al comunei;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.___din___________;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit. .” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” a “ și ” b “, art.139,
alin.(1) 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 Ă Ş T E:
Art.1. Se alocă suma de 6.000 lei din surse proprii de la bugetul local, cap.51.02 autorităţi
publice – alte cheltuieli(20.30.30), pentru organizarea « Pomului de Crăciun » copiilor de la
Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi
inspectorului atribuţii de contabilitate pentru punerea în aplicare, prin grija secretarului comunei
Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIŢIATOR,
PRIMAR
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru organizarea « Pomului de Crăciun »
copiilor de la Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile Anexei nr.2, cap.II din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- adresa nr.2332 din 18.11.2020 emisă de Școala Gimnazială Grindu, județul Ialomița;
Analizând :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.2391 din 26.11.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2392 din 26.11.2020;
- avizul de legalitate nr.22 din 26.11.2020 emis de secretarul general al comunei;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.2, 2 și 2 din 26.11.2020;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit. .” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” a “ și ” b “, art.139,
alin.(1) 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 Ă Ş T E:
Art.1. Se alocă suma de 6.000 lei din surse proprii de la bugetul local, cap.51.02 autorităţi
publice – alte cheltuieli(20.30.30), pentru organizarea « Pomului de Crăciun » copiilor de la
Şcoala Gimnazială şi Grădiniţa de copii din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi
inspectorului atribuţii de contabilitate pentru punerea în aplicare, prin grija secretarului comunei
Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionică Ionel
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
Nr.21.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.11.2020.
Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi……………………....11
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(1)din Codul Administrativ.

