
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL L COlVIUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind ac perilrt!a definitiva a deficitului sectiumii de dezvoltare 
in suma d 33.617,50 lei, din ex,:edentul bugetar al anului 2017 

Consiliullocal G ivita, intrunit in ~edinta extraordinara Ia data de 08 ianuarie 2018; 
Avand in vedere: 

- expunerea de m tive la proiectul de hotarare privind aeoperirea definitiva a deficitului 

sectiunii de dezvoltare in uma de 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017; 
- Ordinul nr. 324 /2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind 1ncheierea 

exercitiului bugetar al an lui 2017; 
- art. 58 din Leg a nr .. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
- avizul Comisiil r de specialitate ale Consiliului local ~i raportul de specialitate al 

compartimentului de reso din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
In temeiul dispozi iilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 pr' ind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Se aprob acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 

33.617,50 lei din exceden ul bugetar al anului 2017. 
Art. 2. - Prima 1 comunei Grivita cu sprijinul compartimentului compartimentului 

finante contabilitate va d e la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 

grija secretarului comune·. 

Pre~edinte de ~edi 
Consilier 

Silvestru Gelu 

Grivita, 09 ianuarie 201 
Nr.l 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu ~stantin 

Hotararea a fost aprobata cu 12 voturi , pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 

-------------------1--------------- - -



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind ac perirea definitiva a d,eficitului sectiunii de dezvoltare 
in suma d 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017 

Mun eanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivita 
A vand in vedere: 
- expunerea de mo ive la proiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului 

sectiunii de dezvoltare in uma de 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017; 
- Ordinul nr. 324 /2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind mcheierea 

exercitiului bugetar al anu ui 2017; 
- art. 58 din Leg a nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
- avizul Comisiilo de specialitate ale Consiliului local ~i raportul de specialitate al 

compartimentului de reso din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
In temeiul dispoz tiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

1fl R 0 PUN: 

Art. 1. - Se aprob ~ acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 
33.617,50 lei din exceden 1 bugetar al anului 2017. 

Art. 2. - Primaru comunei Grivita cu sprijinul compartimentului compartimentului 
finante contabilitate va du e la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. - Prezenta otarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin 
grija secretarului comunei. 

Primarul comunei rivita 
Munteanu Alina Iu iana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind ac perin~a definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare 
in suma d 33.617,50 lei,. din excedentul bugetar al anului 2017 

Domnilor consilie i, domnilor invitati, 

In conformitate c prevederile Legii nr. 215/2001 , privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificar"le si eompletarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hoHira.re cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drep scop crearea <:adrului legal pentru acoperirea definitiva a deficitului 

sectiunii de dezvoltare in uma de 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017. 

In conformitate c prevederile din Ordinul nr. 3 244/20 1 7, pentru aprobarea normelor 

metodologice privind inc eierea exercitiului bugetar al anului 2017, in situatia in care sectiunea 

de dezvoltare inregistrea a deficit, Consiliile locale au obligatia de a aproba, prin hotararea 

consiliului local, acoperir a definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de 

dezvoltare. 

A vand in vedere c le expuse ~i tin and cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in competenta Cons liului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, 

am initiat acest proiect de otarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Juliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABI 

A P 0 R T DE S P E C I A L I T AT E 
Ia proiectul de hotarare 

privind ac perinea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare 
in suma de 33.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017 

Compartimentul d resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 

examinand proiec ul de: hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 

dezvoltare in suma de 33 617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017: 

avand in vedere: 

- Ordinul nr. 32 /2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea 

exercitiului bugetar al an lui 2017; 

- art. 58 din Leg a nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 215/2 01 privind administratia publica I ocala, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

considera ca proi ctul indepline~te conditiile de oportunitate precum ~i de legalitate; 

prevederile acestuia fii d conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de 

activitate, motiv pentru c re: 

A VIZI~AZA F'A VORABIL 

proiectul de hotarA e pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost 
redactat. 

Inspector 
Negici Silvia 

~~~ 

Grivita, 5 ianuarie 2018 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL RIVI'f A 
Comisia pentru invata ant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridic ~i drepturile <:etatenilor 

;RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind ac perirea defini.tiva a deficitului secthmii de dezvoltare 
in soma e 33.6ll7,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017 

Comisia de speci litate pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 

cultura ~i culte, juridica ~ drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie roiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii 

de dezvoltare in suma de 3.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017: 

A VIZEAZA I~'A VORABIL 

acest proiect de h tarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Vi~an Ghiorghe 

v 

Grivita, 8 ianuarie 2018 

. .· Membri: IP'Y 
Fo ~a lod!l-Flonn .......... . ................. . . ... .... ...... . 

Ro aru Adrian ............... . .......... . .................... . 

aportul de avizare a fost adoptat cu 4 voturi ,p ntru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru progra e de dezvoltare economico - sociale, 
buget- finante, admini trarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind ac perirea defini.tiva a deficitului sectiunii de dezvoltare 
in soma e 33.6ll7,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017 

Comisia de speci litate pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget -

finante, administrarea do eniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie roiectul de hoti:irare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii 

de dezvoltare in suma de 3.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017: 

AVIZlB:AZA I?AVORABIL 

acest proiect de h tarare ~i propune Consiliului local punerea 1n discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

Grivita, 8 ianuarie 2018 

Secretar 

Silvestru Gel;~ 

Membri: 

Gabriela-Luminita ....... ··~·...... . . . .. - ~-.... . 
< 

J?s..0 
lor ache Iulian-Marian ····~\·~· ..... . . ........... . 

Po a Valentin ................. : .~\·················· 

Raportul de avizare a fost adoptat cu 4 voturi , pentru", 0 voturi , contra" ~i O , abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL RIVI'f A 
Comisia pentru agricul ura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului urbanism, protectia mediului ~i turfism 

.RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind ac perirea defini.tiva a d.eficitului sectiunii de dezvoltare 
in suma e 33.617,50 lei, din ex~i:edentul bugetar al anului 2017 

Comisia de specia itate pentru agricultudi, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia medi lui ~i turism; 

Luand in discutie roiectul de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii 

de dezvoltare in suma de 3.617,50 lei, din excedentul bugetar al anului 2017: 

A VIZEAZA F'A VORABIL 

acest proiect de h tarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Pp la Luminita 

olea Toader ... 

Grivita, 8 ianuarie 2018 

Secretar 
Naftica Vasile 

~ 

van Dumitru . . . . . . .. .. . ... . . . . .. . . . . . ... . ....... .. 

i~an Ghiorghe .... ~ ... .............. . .. . . . 

/ 

aportul de avizare a fost adoptat cu _l voturi , pe tru", 0 voturi ,contra" ~i D ,abtineri". 


