ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIT'A

HorAnAnn
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015
Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in gedinfl ordinari la data de 27 aprilie
20162

Av6nd in vedere:
- HotdrArea Consiliului local Grivifa nr. 312016 privind aprobarea bugetului local al
comunei Grivifa pe anul 2016;
- prevederile Legii w.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile gi
completd.rile ulterioare;

-

avizul Comisiilor de specialitate aIe Consiliului Local al comunei Grivi{a, qi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivifa.

in temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea rc.21512001
privind administrafia publicd 1oca16, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HorAnA$rE:
1. - Excedentul bugetar al comunei Grivifa la sfdrgitul anului 2015, in sumd de
284.040|ei, va fi utilizat dupd cum urmeaz6: 74.040lei pentru asigurarea cheltuielilor pentru
obiectivul de investitie "Grup sanitar cu branqament la reJelele de apd qi canalizate din zona
gi dezvoltare publicd $coala Trestiana" gi 210.000 lei va fi rcpartizat pe capitolul Servicii
cheltuieli de capital la obiectivul de investilie "Execu{ie foraj in vederea asigurdrii necesarului
de apd prin intermediul unei ciuqmele in localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful

Art.

Vaslui".

Art.2, - Primarul comunei Grivifa cu sprijinul compartimentului Contabilitate va duce la
indeplinire prevederil e pr ezentei hotdrdri.
Art. 3. - Ptezenta hotdrdre va fi comunicatd persoanelor gi instituliilor interesate prin
grij a secretarului comunei.

Pregedinte de gedin{d

Nr.

32uc

16
Hotlrdrea

a

Contrasemneazd
Secretar

fost aprobatd cu 11 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" 9i 0 ,,abtineri"

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

PRoTECT DE rrorAnAnB

privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015
Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivi{a, jude{ul Vaslui
Avdnd in vedere:
- Hotdrdrea Consiliului local Grivifa nr. 312016 privind aprobarea bugetului local al
comunei Grivila pe anul 2016;
- prevederile Legii m.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivi{a, qi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Grivifa.

in

temeiul dispoziliilor art. 36 gi art. 45 din Legea rc. 21512001 privind administra{ia
publici locald, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

PROPUN:
Art.

1. - Excedentul bugetar al comunei Grivila la sfhrgitul anului 2015, in sumd de
284,040 lei, va ft utilizat dupd cum vrmeazd: 74.040 lei pentru asigurarea cheltuielilor pentru
obiectivul de investitie "Grup sanitar cu brangament la refelele de apd Si canalizare din zona
$coala Trestiana" gi 210.000 lei va fi rcpartizat pe capitolul Servicii gi dezvoltare publicd cheltuieli de capital la obiectivul de investifie "Execu{ie foraj in vederea asigurdrii necesarului
de apd prin intermediul unei ciugmele in localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivila, judeful
Vaslui".
Art.2. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului Contabilitate va duce la
indeplinire prevederil e prezentei hot[r6ri.
Art. 3. - Prezenta hotdrdre va fi comunioati persoanelor gi instituliilor interesate prin
grij a secretarului comunei.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

Av izat p entru le galitate
Secretar

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirAre
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015

Domnilor consilieri, domnilor invitali,

in conformitate cu prevederile Legii nr.21512001, privind administralia publicd locald,
republicatd, cu modificlrile si completdrile ulteric,are, a fost iniliat proiectul de hot[rdre cu titlul
de mai sus.

Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru repartizarea excedentului bugetar al
anului 2015.
Excedentul bugetar al comunei Grivifa la s.fdrgitul anului 2015, in sumd de 284.040lei, va

fiutilizat dupd cum trmeazd:
- 74.040lei pentru asigurarea cheltuielilor pentru obiectivul de investitie "Grup sanitar cu
brangament la refelele de ap6 Si canalizarc din zona $coala Trestiana";

- 210.000 lei va ft repartizat pe capitolul Servicii qi dezvoltare publicS

-

cheltuieli de

capital la obiectivul de investilie "Execufie foraj in vederea asigurdrii necesarului de apd prin
intermediul unei ciugmele in localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivi{a, judeful Vaslui".
Av6nd in vedere cele expuse qi findnd cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotdrAre

intrd in competen{a Consiliului local, ca autoritate deliberativd a administraJiei publice locale,
am iniliat acest proiect de hotdrdre, pe care vd rog s6-1 adoptaJi in forma rcdactatd.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
FINANTE - CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirire
privind repartizarea excederrtului bugetar al anului 2015

Compartimentul de resort, CONTABIL, dirr cadrul Consiliului local al comunei Grivifa:
examindnd proiectul de hotdrdre privind rcpartizarea excedentului bugetar al anului 2015:
avdnd in vedere:

- Hot[rdrea Consiliului local Grivila nr. 312016 privind aprobarea bugetului local al
comunei Grivifa pe anul 2016;
- prevederile Legii nr.33912015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- prevederile Legii nr. 27312006 privind

finanlele publice locale, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;

- Legea rc. 21512001 privind administratia publici loca16, republicatd cu modificdrile

gi

completdrile ulterioare;

considerd cd proiectul indeplinegte condifiile de oportunitate precum gi de legalitate;

prevederile acestuia

fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeazd, domeniul de

activitate, motiv pentru care:

AYIZE,AZA TAVOru.NTT,
proiectul de hotdrdre pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivifa, in forma in care a fost
rcdactat.

Grivita,

Inspeotor

Negici Silvia

2l

aprilie 2016

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru invi{imffnt, sinltate, familie,
activiti{i sociale, culturi qi culte, juridici gi drepturile cetlfenilor

RAPORT DE AYTZARE
la proiectul de hotarf,re
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015

Comisia de specialitate pentru invdJdmdnt,, sdndtate, familie, activitdli sociale, culturl qi
culte,

juridici

gi drepturile cetiJenilor;

Ludnd in discu{ie proiectul de hotdrdre privind reparlizarea excedentului bugetar al anului

20r5.

AY rZE A2.4. rztV

O

n q.nrl

acest proiect de hotdr6re gi propune Consiliului local punerea

in disculie a acestuia spre

adoptare.

Grivila, 25 aprilie 2076
Comisia de specialitate
Preqedinte comisie,

Topalea Gheorghe Cdtdlin

/

/ jv ,,/
Ticiu Ioan

.

(.

Iordache Viorel Cornel

Raportul de avizare a fost aprotrat cu

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILU LOCAL GRIVITA
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget
administrarea domeniului public ai privat al comunei

- finante,

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotarffre
privind repartiztrea excedentului bugetar al anului 2015

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
finanle, administrarea domeniului public

Ai

-

sociale, buget

-

privat al comunei;

Lu6nd in discutie proiectul de hotdrdre privind repartizarca excedentului bugetar al anului

20t5:

AVTZF,AZA TAVON.q,NTL,

acest proiect de hotirAre gi propune Consiliului local punerea

in discufie a acestuia

spre

adoptare.

Grivifa, 25 apilie 2016
Comisia de specialitate
Membrii comi

Pregedinte comisie,

Ilie Petru

Paiu Gabriela Luminita
Focga Ioan Florin

Raportul de avizare a fost aprotrat cu

\

..

...

ROMANIA
ruDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturl, gospodirire comunall,
amenajarea teritoriului, urbanism gi protecfia mediului

RAPORT DE AYIZARE
la proiectul de hotarAre
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2015

Comisia de specialitate pentru agriculturS, gospodirire comunald,, amenajarea teritoriului,
urbanism gi protecfia mediului;
Ludnd in discutie proiectul de hotdrdre privind repartizarea excedentului bugetar al anului

20t5:
AYTZEAZA nAVOnq.grL

acest proiect de hotdrdre gi propune Consiliului local punerea

in discufie a acestuia

spre

adoptare.

Grivi{a, 25 aprilie 2016

Comisia de specialitate
Preqedinte comisie,
Focga Ioan,

Paiu Gabriela Lumihila

Horia Sorin Marius .....

.

Silveritru Marian

Raportul de avizare

a

fost aprobat

cu

voturi ,,pentru",

