
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local al comunei Griviţa, pe anul 2019 

 

 

 Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iunie 2019; 

Având în vedere: 

 - Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 15/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2019 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2020-2022 al comunei Griviţa; 

 - Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  

 - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), 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 şi 

completările ulterioare; 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Bugetul local al comunei Griviţa pe anul 2019 se rectifică, atât pe partea de 

venituri cât şi pe partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Finanţe - contabilitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează 

          Consilier                               Secretar 

           Iordache Iulian-Marian                                                                Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 28 iunie 2019 

Nr. 26 
Aprobat cu  12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

    Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 26/2019 

SPECIFICAŢIE 
Buget 

iniţial 

Influenţe Buget 

rectificat 

TOTAL VENITURI 21.765.698 +100.000 21.865.698 

Total venituri proprii  I+II+lll 3.774.498 +100.000 3.874.498 

l.Impozite și taxe ale bugetului local 1.303.000  1.303.000 

impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 2.000  2.000 

impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 97.000  97.000 

impozit pe clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 61.000  61.000 

impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice (07.02.02.01) 151.000  151.000 

impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice (07.02.02.02) 4.000  4.000 

impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice 

(07.02.02.03) 

260.000  260.000 

taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice 

(16.02.02.01) 

74.000  74.000 

taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice 

(16.02.02.02) 

60.000  60.000 

alte impozite şi taxe  (18.02.50) 115.000  115.000 

venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05.30) 108.000  108.000 

venituri din prestării de servicii (33.02.08) 160.000  160.000 

taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 20.000  20.000 

venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispozitiilor 

legale (35.02.01.02) 

191.000  191.000 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 529.000 +100.000 629.000 

cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01) 347.000  347.000 

cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului 

local (04.02.04) 

182.000  182.000 

sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean  +100.000 100.000 

III. Operaţiuni financiare 1.942.498  1.942.498 

sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (40.02.14) 

1.942.498  1.942.498 

IV. Sume defalcate din TVA 2.654.000  2.654.000 

1. sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 

(11.02.06) 

2.410.000  2.410.000 

2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunei (11.02.02) din care:  

194.000  194.000 

cheltuieli prevăzute la art. 104 lit. b) din Legea educatie nr. 1/2011            121.000  121.000 

cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate 

copiilor proveniti din familii defavorizate (tichete sociale pentru 

grădiniţă) 

20.000  20.000 

cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaționale 

speciale integrați  în învăţământul de masă 

36.000  36.000 

cheltuieli pentru finanţare ajutorului pentru încalzirea locuinței cu 

lemne 

17.000  17.000 

3. sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.02.05) 50.000  50.000 

V.  Subvenţii  14.964.100  14.964.100 

subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Legea nr. 416/2001 

(42.02.34) 

40.000  40.000 

subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (42.02.41) 72.900  72.900 



finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc 14.544.000  14.544.000 

sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea din PNDR 2014-

2020  

46.200  46.200 

alocări Agentia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

(43.02.21) 

261.000  261.000 

Vl.Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 

Rurala (FEADR) (48.02.04) 
373.100  373.100 

sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 

(48.02.04.01) 

373.100  373.100 

TOTAL CHELTUIELI 21.765.698 +100.000 21.865.698 

1. Autorităţi  executive – (51.02) 1.709.400  1.709.400 

cheltuieli de personal 1.368.900  1.368.900 

cheltuieli  materiale 313.500  313.500 

cheltuieli de capital 27.000  27.000 

2. Alte servicii publice generale - 54.02.50 300.000  300.000 

cheltuieli  materiale 261.000  261.000 

fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 5.000  5.000 

contribuții ale administraţiei publice locale  la realizarea unor 

lucrări şi servicii de interes public local în baza unor convenţii sau 

contracte de asociere 

34.000  34.000 

3. Ordine şi siguranţă publică – (61.02) 69.700  69.700 

cheltuieli de personal 51.700  51.700 

cheltuieli  materiale 18.000  18.000 

4. Învăţământ – (65.02) 3.360.700  3.360.700 

cheltuieli  materiale 173.000  173.000 

transferuri-burse elevi 21.000  21.000 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale 20.000  20.000 

sume primate din bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care 

beneficiază copiii cu cerinţe educationale speciale integraţi în 

învăţământul de masă 

36.000  36.000 

cheltuieli de capital 3.110.700  3.110.700 

5. Sănătate - (66.02) 112.900  112.900 

cheltuieli de personal 72.900  72.900 

reparaţii curente 40.000  40.000 

6. Cultura – religie - (67.02 ) 866.700 +100.000 966.700 

cheltuieli de personal 57.200  57.200 

cheltuieli  materiale 118.000  118.000 

cheltuieli de capital 691.500 +100.000 791.500 

7. Asistenţă socială – (68.02) 1.350.500  1.350.500 

cheltuieli de personal -  drepturile însoţitorilor persoanelor 

 cu handicap şi indemnizaţii persoane cu handicap 

1.285.500  1.285.500 

subvenţii pentru încălzire 40.000  40.000 

ajutoare de urgenţă 20.000  20.000 

cheltuieli  materiale 5.000  5.000 

8. Servicii şi dezvoltare publică - (70.02) 6.618.000  6.618.000 

cheltuieli materiale 362.000  362.000 

cheltuieli de capital 6.256.000  6.256.000 

9. Protecţia mediului 100.000  100.000 

cheltuieli materiale 100.000  100.000 

10. Transporturi şi comunicaţii - drumuri şi poduri –  7.277.798  7.277.798 

- materiale (drumuri şi poduri) 400.798  400.798 

- cheltuieli de capital 6.877.000  6.877.000 



 


