ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al anului 2011.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr.208405/25.11.2011 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Ialomiţa, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Biroul sinteză, asistenţa elaborării
şi execuţiei bugetelor locale;
Examinad:
- expunerea de motive nr.1812 din 28.11.2011 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1813/28.11.2011;
- raportul nr.88 din 28.11.2011 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate nr.37/28.11.2011 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 administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Grindu, pe anul 2011, ca urmare a
influenţelor asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate, stabilindu-se la venituri un plan anual de 1.958,00 mii lei, iar la
cheltuieli un plan anual de 2.058,00 mii lei, din care :
a) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 1686,00 mii lei, la cheltuieli in
sumă de 1.686,00 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare;
b) secţiunea de dezvoltare, la venituri in sumă de 272,00 mii lei, la cheltuieli in
sumă de 372,00 lei, detaliată pe capitole de cheltuieli, conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
c) suma de 100 mii lei provenită din excedentul anului 2010 va fi utilizată la
secţiunea de dezvoltare pentru finanţarea lucrării de investiţii : “ Reparatii capitale strazi
comunale”.

Art.2. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Voicu Iordache
Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.40.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 05.12.2011.

