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.23 din 20.11.2012.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr.2088 din 15.11.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2082 din 15.11.2012;
- raportul nr.15 din 20.11.2012 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate nr.23 din 20.11.2012 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:
- majorării sumelor defalcate din tva pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor si muncipiilor cu suma de 35.000 lei;
- majorării sumelor defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma
de 6.000 lei;
- majorării sumelor defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 3.000 lei.
- majorării veniturilor din impozite si taxe pe proprietate cu suma de 2.000 lei;
Se stabileşte la venituri un plan anual de 2.307.000 lei, iar la cheltuieli un plan
anual de 2.901.000 lei, din care :
a) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 2.242.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 2.242.000 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 65.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 659.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se rectifică bugetul activitaţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii ca
urmare a influenţelor din subvenţii primite din bugetul local in suma de 38.000 lei,
stabilindu-se la venituri un plan anual de 145.000 lei, iar la cheltuieli un plan anual de
145.000 lei, din care:
a) sectiunea de functionare, la venituri in suma de 27.000 lei, iar la cheltuieli in
suma de 27.000 lei;
b) sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 118.000 lei, iar la cheltuieli in
suma de 118.000 lei.
Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea Listei de investiţii pe anul 2012, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al anului 2012.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Examinad:
- expunerea de motive nr.2088 din 15.11.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2082 din 15.11.2012;
- raportul nr.15 din 20.11.2012 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate nr.23 din 20.11.2012 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:
- majorării sumelor defalcate din tva pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor si muncipiilor cu suma de 35.000 lei;
- majorării sumelor defalcate din tva pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma
de 6.000 lei;
- majorării sumelor defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 3.000 lei.
- majorării veniturilor din impozite si taxe pe proprietate cu suma de 2.000 lei;
Se stabileşte la venituri un plan anual de 2.307.000 lei, iar la cheltuieli un plan
anual de 2.901.000 lei, din care :
c) secţiunea de funcţionare, la venituri in sumă de 2.242.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 2.242.000 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 65.000 lei, la cheltuieli in
sumă de 659.000 lei, detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, conform anexelor care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se rectifică bugetul activitaţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii ca
urmare a influenţelor din subvenţii primite din bugetul local in suma de 38.000 lei,
stabilindu-se la venituri un plan anual de 145.000 lei, iar la cheltuieli un plan anual de
145.000 lei, din care:
c) sectiunea de functionare, la venituri in suma de 27.000 lei, iar la cheltuieli in
suma de 27.000 lei;
d) sectiunea de dezvoltare, la venituri in suma de 118.000 lei, iar la cheltuieli in
suma de 118.000 lei.

Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea Listei de investiţii pe anul 2012, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Primarul comunei si serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Ioana
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.25.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.11.2012.

