ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local al anului 2012.
Nr.35 din 27.12.2012.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul pentru modificarea Anexei nr.4 la Ordinul Ministrului nr.6391/13.12.2012
privind unele măsuri pentru finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital, nr.6574 din 20.12.2012;
Examinând :
- expunerea de motive nr.2377 din 27.12.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2376 din 27.12.2012;
- avizul de legalitate nr.35 din 27.12.2012 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” a “ coroborat cu art.45, alin.(1) 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 rectifică bugetul local al comunei Grindu, pe anul 2012, ca urmare a
influentelor din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de capital
pentru invatamantul preuniversitar de stat in suma de 20.000 lei.
Se stabileşte la venituri un plan anual de 2.337.000 lei, iar la cheltuieli un plan
anual de 2.931.000 lei, din care :
a) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 2.252.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 2.252.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;
b) secţiunea de dezvoltare, la venituri in sumă de 85.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 679.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Listei de investiţii pe anul 2012, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al anului 2012.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul pentru modificarea Anexei nr.4 la Ordinul Ministrului nr.6391/13.12.2012
privind unele măsuri pentru finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital, nr.6574 din 20.12.2012;
Examinând :
- expunerea de motive nr.2377 din 27.12.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2376 din 27.12.2012;
- avizul de legalitate nr.35 din 27.12.2012 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4), lit.” a “ coroborat cu art.45, alin.(1) 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 rectifică bugetul local al comunei Grindu, pe anul 2012, ca urmare a
influentelor din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de capital
pentru invatamantul preuniversitar de stat in suma de 20.000 lei.
Se stabileşte la venituri un plan anual de 2.337.000 lei, iar la cheltuieli un plan
anual de 2.931.000 lei, din care :
c) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 2.252.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 2.252.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;
d) secţiunea de dezvoltare, la venituri in sumă de 85.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 679.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Listei de investiţii pe anul 2012, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
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Nr.44.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 27.12.2012.

