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.32 din 17.12.2020.
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 art.5, alin.(4), lit.” b “ și alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile H.G.nr.1044/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
- 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 11316 din 09.12.2020 emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu
handicap și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
- adresa nr.ILG STZ 11315 din 09.12.2020 emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița privind repartizarea sumelor încasate suplimentar din cotele defalcate
din impozitul pe venit și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.2608 din 17.12.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2609 din 17.12.2020;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.______ din 17.12.2020;
- avizul de legalitate nr.32 din 17.12.2020 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 01.12.2020 se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca
urmare a majorării veniturilor și redimensionării cheltuielilor bugetului local, pe anul 2020, astfel:
a) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 3.470.064 lei, la cheltuieli în
sumă de 3.470.064 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 art.5, alin.(4), lit.” b “ și alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile H.G.nr.1044/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
- 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 11316 din 09.12.2020 emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu
handicap și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
- adresa nr.ILG STZ 11315 din 09.12.2020 emisă de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița privind repartizarea sumelor încasate suplimentar din cotele defalcate
din impozitul pe venit și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020;
Având în vedere :
- referatul de aprobare a primarului comunei Grindu, nr.2608 din 17.12.2020;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2609 din 17.12.2020;
- avizele comisiilor de specialitate, nr.13, nr.11 și nr.11 din 17.12.2020;
- avizul de legalitate nr.32 din 17.12.2020 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 01.12.2020 se rectifică bugetul local al comunei Grindu, ca
urmare a majorării veniturilor și redimensionării cheltuielilor bugetului local, pe anul 2020, astfel:
a) secţiunea de funcţionare, la venituri în sumă de 3.470.064 lei, la cheltuieli în
sumă de 3.470.064 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.29.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 17.12.2020.
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.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.32 din 17.12.2020.

AVIZ
cu privire la proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al anului 2020.

Secretarul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa studiind proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020, constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de lege :
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.5, alin.(4), lit.” b “ și alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2020, cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile H.G.nr.1044/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
- 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;
- prevederile art.129, alin.(2), lit. .” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “ din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Sens În care avizez favorabil proiectul de hotărâre.

SECRETAR GENERAL AL UAT GRINDU
ENE TUDORA

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO FINANCIARE,
AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI SOCIAL CUTURALE, CULTE,
JURIDICĂ ȘI DE DISCIPILINĂ.
NR.13 din 17.12.2020.

AVIZ
Comisia alcătuită din : Anghel Mihai Ionuț – președinte, Alexandru Laurențiu Florin
secretar, Cristache Cătălina Daniela, Frunză Nicolaie, Țuțuianu Mariana – membri, s-a întâlnit în
sedinţă extraordinară de lucru pentru a discuta proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al anului 2020.
În urma analizei și a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul
verbal de sedinţă, au rezultat urmatoarele : proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate
si oportunitate.
Cu prilejul analizarii proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de
modificare a continutului actului de autoritate.
Având în vedere rezultatul dezbaterii și a voturilor exprimate,
În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia pentru activităţi economico financiare, agricultură,
activități social cultural, juridică și de disciplină, adoptă avizul privind rectificarea bugetului local
pe anul 2020.

COMISIA :
- Anghel Mihai Ionuț _____________________

- Alexandru Laurențiu - Florin _____________
- Cristache Cătălina Daniela________________
- Frunză Nicolaie_________________________
- Țuțuianu Mariana_______________________

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ,
ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE,
PROTECŢIA COPILULUI, TINERET ȘI SPORT
NR.11 din 17.12.2020.
AVIZ
Comisia alcatuită din : Ionică Ionel – preşedinte, Orbu Roxana Mădălina – secretar,
Profir Tudorița - membru, s-a întalnit în sedinţă extraordinară de lucru pentru a discuta proiectul
de hotărâre privind rectificarea bugetului local al anului 2020.

În urma analizei și a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul
verbal de sedinţă, au rezultat urmatoarele : proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate
si oportunitate.
Cu prilejul analizarii proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de
modificare a continutului actului de autoritate.
Având în vedere rezultatul dezbaterii și a voturilor exprimate,
În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia pentru muncă și protecție socială, învățământ,
sănătate și familie, protecția copilului, tineret și sport, adoptă avizul privind rectificarea bugetului
local al anului 2020.

COMISIA :
- Ionică Ionel _________________________
- Orbu Roxana Mădălina ________________
- Profir Tudorița _______________________

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI URBANISM, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM.
Nr.11 din 17.12.2020.

AVIZ
Comisia alcatuită din : Stanciu Marin Sorin – preşedinte, Ioniţă Constantin - secretar,
Toma Gabriel Duță - membru, s-a întâlnit în şedinţă extraordinară de lucru pentru a discuta
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
În urma analizei și a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în procesul
verbal de sedinţă, au rezultat urmatoarele : proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate
si oportunitate.
Cu prilejul analizarii proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de
modificare a continutului actului de autoritate.
Având în vedere rezultatul dezbaterii și a voturilor exprimate,
În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism, adoptă avizul privind rectificarea bugetului local al anului 2020.

COMISIA :
- Stanciu Marin Sorin_____________________
- Ioniță Constantin________________________
- Toma Gabriel Duță______________________

