ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al anului 2020.
Nr.21 din 26.11.2020.
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 H.G.nr.758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi
administrativ-teritoriale;
- prevederile art.5, alin.(4), lit.” a “și alin.(5) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat
pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.ILG STZ 8959 din 17.09.2020 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița prin care comunică sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale (cod 11.02.06);
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița, nr.157/23.09.2020 privind
aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.2389 din 26.11.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2390 din 26.11.2020;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.___din___________;
- avizul de legalitate nr.21 din 26.11.2020 emis de secretarul general al comunei;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, 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 Â R E:
Art.1. Începând cu data de 01.11.2020 se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca
urmare a majorării veniturilor bugetului local, pe anul 2020, astfel:
a) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 3.391.100 lei, la cheltuieli în
sumă de 3.391.100 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 1.281.400 lei, la cheltuieli în sumă de
1.630.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei
şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.3. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al anului 2020.
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 H.G.nr.758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativteritoriale;
- prevederile art.5, alin.(4), lit.” a “și alin.(5) din Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe
anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.ILG STZ 8959 din 17.09.2020 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița prin care comunică sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
(cod 11.02.06);
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița, nr.157/23.09.2020 privind aprobarea
repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale din județ a unor sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.2389 din 26.11.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2390 din 26.11.2020;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.1, 1 și 1 din 26.11.2020;
- avizul de legalitate nr.21 din 26.11.2020 emis de secretarul general al comunei;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, 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 Â R E:
Art.1. Începând cu data de 01.11.2020 se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca urmare
a majorării veniturilor bugetului local, pe anul 2020, astfel:
a) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 3.391.100 lei, la cheltuieli în
sumă de 3.391.100 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 1.281.400 lei, la cheltuieli în sumă de
1.630.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei şi
pe site-ul www.grindu.ro.
Art.3. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionică Ionel
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora
Nr.20.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.11.2020.
Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
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