
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 

Consiliul local al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 29 martie 
2017; 

Avand in vedere: 
- prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul2017; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~~ 

compleHirile ulterioare; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Grivita. 

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Excedentul bugetar al comunei Grivita la sfar~itul anului 2016, in suma de 
608.492 lei, va fi utilizat dupa cum urmeaza: 
a) 34.000 lei pentru obieptivul de investitie ,Extindere refea alimentare cu apa fn localitafile 

Grivifa §i Trestiana "; 

b) 24.000 lei pentru intocmire studiu de fezabilitate pentru investitia , Consolidare ravena fn 

localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful Vaslui"; 

c) 25.492 lei actualizare studii de fezabilitate pentru investitia , Modernizare drumuri sate§ti fn 

localitafile Grivifa §i Trestiana, com una Grivifa, judeful Vas lui "; 

d) 525.000 lei pentru investitia, Modernizare drumuri sate§ti comuna Grivifa ". 
Art. 2. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului Contabilitate va duce la 

mdeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Iordache Vio 1-Comel 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu B::i:onstantin 

Hotararea a fost aprobata cu 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 

Munteanu Alina Iuliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
A vand in vedere: 
- prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul2017; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Grivita. 

In temeiul dispozitiilor mi. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PROP UN: 

Art. 1. - Excedentul bugetar al comunei Grivita la sfar~itul anului 2016, in suma de 
608.492 lei, va fi utilizat dupa cum urmeaza: 
a) 34.000 lei pentru obiectivul de investitie , Extindere refea alimentare cu apa in localita{ile 

Grivifa $i Trestiana "; 
b) 24.000 lei pentru intocmire studiu de fezabilitate pentru investitia , Consolidare ravena in 

localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful Vaslui"; 
c) 25.492 lei actualizare studii de fezabilitate pentru investitia , Modernizare drumuri safe$fi in 

localitafile Grivifa $i Trestiana, comuna Grivifa, judeful Vas lui "; 

d) 525.000 lei pentru investitia , Modernizare drumuri safe$ti comuna Grivifa ". 
Art. 2. - Primarul comunei Grivita cu sprij inul compartimentului Contabilitate va duce la 

mdeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicaHi persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vlitafu B~tin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind r~partizarea excedentului bugetar al anului 2016 

Domnilor consilieri, qomnilor invitati, 

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

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotarare cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drept sqop crearea cadrului legal pentru repartizarea excedentului bugetar al 

anului 2016. 

Excedentul bugetar al comunei Grivita la sfar~itul anului 2016, in suma de 608.492 lei, va 

fi utilizat dupa cum urmeaz~: 

a) 34.000 lei pentru obiectivul de investitie ,Extindere refea alimentare cu apa in 

localitafile Grivifa §i Trestiana "; 

b) 24.000 lei pentru intocmire studiu de fezabilitate pentru investitia , Consolidare ravena 

in localitatea Odaia Bursucctni, comuna Grivifa, judeful Vas lui"; 

c) 25.492 lei actualizare studii de fezabilitate pentru investitia , Modernizare drum uri 

sate§ti in localitafile Grivifa §i Trestiana, com una Grivifa, judeful Vas lui"; 

d) 525.000 lei pentru investitia, Modernizare drumuri sate§ti com una Grivifa ". 

A vand in vedere celt1 expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in competenta Consili~lui local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am 

initiat acest proiect de hotar~re, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina luliana 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABILITATE 

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

privind repartizarea excedtmtului bugetar al anului 2016 

Compartimentul de resort, CONTABIL, diltl cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 

examinand proiectul de hoti'irare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016: 

avand in vedere: 

- prevederile Legii nr. 6/2017 privind buge1tul de stat pe anul2017; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~~ 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

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

prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de activitate, 

motiv pentru care: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

proiectul de hotarare pentru a fi adoptat de: Consiliullocal Grivita, in forma in care a fost 

redactat. 

Inspeetor 
Negici Silvia 

Grivita, 23 martie 2017 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, 
buget- finanfe, administrarea domeniului public ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind repartizarea excede111tului bugetar al anului 2016 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economtco - sociale, buget -

finante, administrarea domeniului public ~i privat ~Ll comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 

2016: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

Grivifa, 28 martie 2017 

Secretar /) 
Silvestru Gelu S ~ 

Membri· 

Paiu Gabriela-Lumini(a ... ~· ................... . 
I d h I 1

. M . --&---~ ,__ ------
or ac e u tan- anan . . . . . . . .................... . -- ~-Popa Valentin ....................... ~ ___ \ ................ . 

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



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invataman:t, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul dle hotarare 

privind repartizarea excedentului bugetar al anului 2016 

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

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie pr<Diectul de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 

2016: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivita, 28 martie 2017 

Pre~edinte Secretar 
Topalea Gheorghe Catalin 

~v 
Membri: 

Cretu Neculai ............... w.. ... ................. . 
Iordache Viorel-Comel ...... ~ ........... .. .. . 

Rotaru Adrian ...................... ~~ .............. . 

,-
Raportul de avizare a fost a optat cu l_ voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i _§?,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultur~, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia m1ediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul dle hotarare 

privind repartizarea excede:ntului bugetar al anului 2016 

Cornisia de specialitate pentru agricultudi, gospodarire cornunala, arnenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand 'in discutie proiectul de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al anului 

2016: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea 'in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 

Paiu Gabr ela Luminita 

~Vlymbri: 
:)e/: 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar 
Naftica Vasile 

do;?Jl 
Ivan Dumitru .......... ~ ................... . 
Topalea Gheorghe Catalin .... C.~ ...... . 

r-
R.aportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi ,pentru", _Q voturi ,contra" ~i D ,abtineri". 


