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 2014.
Nr.32 din 01.09.2014.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu:
- prevederile art.19, alin.(2), art.41, alin.(1) şi (2) şi art.69 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr.234085 din 13 aug.2014 a Direcţei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Ploieşti, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa privind repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2014;
Examinând :
- expunerea de motive nr.1682 din 01.09.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1680 din 01.09.2014;
- raportul comisiei de specialiate nr.111 din 01.09.2014;
- avizul de legalitate nr.32 din 01.09.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “ , art.45, alin.(1) şi
art.115, alin.(1), lit.” b “ 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 2014, ca urmare a :
- modificării repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
la nivelul comunelor pe anul 2014;
- contractului de sponsorizare nr.1494/04.08.2014 incheiat cu OMV Petrom SA.
a) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 2.090.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 2.090.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;
a) secţiunea de dezvoltare, la venituri in sumă 379.698 de lei, la cheltuieli in
sumă de 1.237.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2014, cu
finanţare parţial sau integral de la buget, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.4. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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Adoptată la GRINDU.
Astăzi 09.09.2014.

