
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 02 
februarie 2015;

Având în vedere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

comunei Griviţa pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 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 2016, se stabileşte la venituri în sumă 
de 6.795.050 lei, format din venituri proprii şi prelevări de la bugetul de stat, detaliat pe capitole 
şi subcapitole, iar la cheltuieli în sumă de 7.079.090 lei, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - încasarea veniturilor, se efectuează în conformitate cu prevederile actelor 
normative care au ca obiect reglementarea acestor surse financiare.

Art. 3. - Execuţia bugetului local se realizează sub îndrumarea şi controlul Consiliului 
local Griviţa care va analiza periodic execuţia bugetului şi a celorlalte planuri de venituri şi 
cheltuieli.

Art. 4. - Consiliul local Griviţa va acţiona pentru creşterea veniturilor proprii ale 
bugetului local precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor materiale şi băneşti de care 
dispune.

Art. 5. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Contabilitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 
grija secretarului comunei.

Contrasemnează 
Secretar

Vătafu Bogdan Constantin

Griviţa, 02 februarie 2016 
Nr. 3

Hotărârea a fost aprobată cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”

Preşedinte de şedinţă 
Consilier 

Silvestru Marian
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 3/2016
SPECIFICAŢIE Buget iniţial

TOTAL VENITURI 6.795.050
Total venituri proprii I+II 909.000
I.-impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 11.000
- impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 42.000
- impozit pe clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 62.000
- impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice (07.02.02.01) 100.000
- impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice (07.02.02.02) 5.000
- impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice (07.02.02.03) 270.000
- taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru (07.02.03) 1.000
- taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice 
(16.02.02.01)

40.000

- taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice 
(16.02.02.02)

20.000

- taxe şi tarife pentru eliberare de autorizaţii şi licenţe (16.02.03) 3.000
- alte taxe pe utilizare de bunuri (16.02.50) 1.000
- alte impozite şi taxe (18.02.50) 78.000
- venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05.30) 72.000
- alte venituri din proprietate (30.02.50) 5.000
- venituri din prestării de servicii (33.02.08) 120.000
- taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 6.000
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 
(35.02.01.02)

73.000

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 581.000
- Cota defalcate din impozit pe venit: (04.02.01) 236.000
- Cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 
(04.02.04)

345.000

III. Sume defalcate din TVA 2.793.410
a) Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 629.410
b) Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunei (11.02.02) din care:

2.132.000

- cheltuieli de personal la învăţământ 1.165.000
- cheltuieli prevăzute la art. 104 lit. b) din Legea educaţie nr. 1/2011 146.000
- plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap şi indemnizaţii 690.000
- alte cheltuieli descentralizate 131.000
c)-Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri 32.000
IV. Subvenţii 2.511.640
- subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Lg. 416 (42.02.34) 130.000
- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (42.02.41) 43.200
- finanţarea subprogramului Modernizarea satului romanesc 2.338.440
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finanţarea chelt. 
secţiunii de dezvoltare

284.040.01



TOTAL CHELTUIELI 7.079.090

1. Autorităţi executive - din care:(51.02) 777.000
- cheltuieli de personal 543.000
- cheltuieli materiale 234.000
2. Alte servicii publice generale-54.02.50 125.000
- cheltuieli de personal 52.340
- cheltuieli materiale 72.660
3-Ordine şi siguranţă publică - din care; (61.02) 41.800
- cheltuieli de personal 23.300
- cheltuieli materiale 18.500
4. învăţământ - din care: (65.02) 1.621.000
- cheltuieli de personal 1.165.000
- cheltuieli materiale 196.000
- transferuri - burse elevi 10.000
- cheltuieli de capital 250.000
5. Sănătate (66.02) 43.200
- cheltuieli de personal 43.200
6. Cultura -  religie - din care: (67.02 ) 140.500
- cheltuieli de personal 41.900
- cheltuieli materiale 68.600
- cheltuieli de capital 30.000
7. Asistenţă socială (68.02) 961.000
- cheltuieli de personal drepturile însoţitorilor persoanelor 
cu handicap si indemnizaţii persoane cu handicap

690.000

- ajutor social (131.000 lei din TVA) pentru încălzire VMG; 131.000
- ajutoare de urgenţă; 10.000
- subvenţii pentru încălzire 130.000
8. Servicii şi dezvoltare publică - din care: (70.02) 568.570
- cheltuieli de personal 18.400
- materiale (iluminat public) 255.000
- cheltuieli de capital 276.760
- achitare rate imprumut OUG nr. 3/2013 18.410
9. Protecţia mediului 87.000
- cheltuieli materiale 87.000
10. Transporturi şi comunicaţii - drumuri şi poduri - din care: 2.714.020
- cheltuieli de personal 18.400
- materiale (drumuri şi poduri) 184.680
- cheltuieli de capital din care: 2.510.940
- finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc 2.338.440
- cheltuieli de capital-investitii 172.500

întocmit, 
Contabil 

Negici Silvia



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA GRIVIŢA 
PRIMAR

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Având în vedere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

comunei Griviţa pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Griviţa, şi raportul de 

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

In temeiul dispoziţiilor art. 36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

P R O P U N :

Art. 1. - Bugetul local al comunei Griviţa, pe anul 2016, se stabileşte la venituri în sumă 
de 6.795.050 lei, format din venituri proprii şi prelevări de la bugetul de stat, detaliat pe capitole 
şi subcapitole, iar la cheltuieli în sumă de 7.079.090 lei, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - încasarea veniturilor, se efectuează în conformitate cu prevederile actelor 
normative care au ca obiect reglementarea acestor surse financiare.

Art. 3. - Execuţia bugetului local se realizează sub îndrumarea şi controlul Consiliului 
local Griviţa care va analiza periodic execuţia bugetului şi a celorlalte planuri de venituri şi 
cheltuieli.

Art. 4. - Consiliul local Griviţa va acţiona pentru creşterea veniturilor proprii ale 
bugetului local precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor materiale şi băneşti de care 
dispune.

Art. 5. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Contabilitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 
grija secretarului comunei.

Primarul comunei Griviţa 
Munteanu Alina Iuliana

Avizat pentru legalitate 
Secretar

Vătafu Bogdan Constantin



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA GRIVIŢA 
PRIMAR

E X P U N E R E  D E  M O T I V E  
Ia proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

Domnilor consilieri, domnilor invitaţi,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul 
de mai sus.

Proiectul are drept scop crearea cadrului legal pentru aprobarea bugetului local pentru 
anul 2016.

în fundamentarea bugetului local pe anul 2016 s-a avut în vedere respectarea actelor 
normative şi a normelor metodologice în vigoare şi anume:

1. Legea nr. 339 /2015 -  privind bugetul de stat pe anul 2016;
2. Legea nr. 273/2006 -  privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare;
3. Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui, prin care ni s-au transmis 

sumele repartizate comunei noastre, astfel:
a) Capitol 11.02.02: sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate:
2.132.000 lei;
b) Capitol 11.02.05: sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor pe drumuri: 32.000 
lei;
c) Capitol 11.02.06: sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local: 629.410 lei;
d) Capitolul 04.02.04: cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
345.000 lei.

Dimensionarea prevederilor bugetare atât la venituri cât şi la cheltuieli, trebuie să se facă 
în funcţie de baza legală, ţinându-se seama de priorităţile de angajare a cheltuielilor corelate cu 
resursele bugetare, posibile de realizat şi încadrarea în prevederile bugetului de stat.

Veniturile avute în vedere la elaborarea bugetului local pe anul 2016 s-au stabilit potrivit 
prevederilor din actele normative care reglementează modul de determinare, urmărire şi încasare 
a veniturilor respective.

Angajarea cheltuielilor se face numai cu respectarea prevederilor legale în cadrul 
limitelor aprobate. Referitor la cheltuielile bugetului local, facem următoarele precizări: în 
bugetul local nu se pot înscrie şi aproba cheltuieli fără stabilirea resurselor din care urmează a fi 
efectuate.

în sinteză bugetul local pe anul 2016 cuprinde:
1. Veniturile totale: 6.795.050 lei compuse din:

a. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local: 629.410 lei;
b. sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate: 2.132.000 lei;
c. sume defalcate din TVA pentru drumuri: 32.000 lei;



d. sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:
345.000 lei;
e. cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 236.000 lei;
f. subvenţii din bugetul de stat: 2.511.640 lei, compuse din :

- subvenţii pentru încălzire: 130.000 lei;
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii: 43.200 lei;
- finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc: 2.338.440 lei;

g. venituri proprii:909.000 lei, propuse a se realiza în anul 2016;
2. Cheltuieli totale: 7.079.090 lei, repartizate după cum urmează:

1. Administraţie publică locală: 777.000 lei;
2. Alte servicii publice generale: 125.000 lei;
3. Ordine şi siguranţă publică: 41.800 lei;
4. învăţământ: 1.621.000 lei;
5. Sănătate: 43.200 lei;
6. Cultură religie: 140.500 lei;
7. Asistenţă socială: 961.000 lei;
8. Servicii de dezvoltare publică: 568.570 lei;
9. Protecţia mediului: 87.000 lei;
10. Transporturi şi comunicaţii: 2.714.020 lei.

Principalele obiective de investiţii propuse a fi realizate în anul 2016:
1. „Execuţie foraj în vederea asigurării necesarului de apă prin intermediul unor ciuşmele 

stradale în localitatea Odaia Bursucani ”.
2. „Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satele Griviţa şi Trestiana”.
3. „Extinderea reţelei de canalizare în satele Griviţa şi Trestiana”.
4. „Realizare branşamente la reţeaua de canalizare”.
5. „Modernizare drumuri săteşti în localităţile Griviţa şi Trestiana”.
6. „Modernizare drumuri de interes local în localităţile Griviţa şi Trestiana”.
7. „întreţinere drumuri comunale şi săteşti în localităţile Trestiana, Griviţa şi Odaia 

Bursucani”.
8. „Realizare grupuri sanitare Şcoala Trestiana”.
9. „Reparaţii capitale Şcoala Trestiana”.
10. „Realizare amenajamentelor pastorale pentru pajiştile permanente”.
Considerăm că atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice vor respecta prevederile 

legale cu o mai mare responsabilitate, astfel încât să evităm aplicarea de sancţiuni.
Totodată avem speranţa că membrii Consiliul local Griviţa vor acţiona pentru creşterea 

veniturilor proprii ale bugetului local precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor materiale 
şi băneşti de care dispunem.

Având în vedere cele expuse şi ţinând cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotărâre 
intră în competenţa Consiliului local, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, 
am iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care vă rog să-l adoptaţi în forma redactată.

Primarul comunei Griviţa
j

Munteanu Alina Iuliana



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 3/2016
SPECIFICAŢIE Buget iniţial

TOTAL VENITURI 6.795.050
Total venituri proprii I+II 909.000
I.-impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 11.000
- impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 42.000
- impozit pe clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 62.000
- impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice (07.02.02.01) 100.000
- impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice (07.02.02.02) 5.000
- impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice (07.02.02.03) 270.000
- taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru (07.02.03) 1.000
- taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice 
(16.02.02.01)

40.000

- taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice 
(16.02.02.02)

20.000

- taxe şi tarife pentru eliberare de autorizaţii şi licenţe (16.02.03) 3.000
- alte taxe pe utilizare de bunuri (16.02.50) 1.000
- alte impozite şi taxe (18.02.50) 78.000
- venituri din concesiuni şi închirieri (30.02.05.30) 72.000
- alte venituri din proprietate (30.02.50) 5.000
- venituri din prestării de servicii (33.02.08) 120.000
- taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 6.000
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 
(35.02.01.02)

73.000

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 581.000
- Cota defalcate din impozit pe venit: (04.02.01) 236.000
- Cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 
(04.02.04)

345.000

III. Sume defalcate din TVA 2.793.410
a) Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 629.410
b) Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunei (11.02.02) din care:

2.132.000

- cheltuieli de personal la învăţământ 1.165.000
- cheltuieli prevăzute la art. 104 lit. b) din Legea educaţie nr. 1/2011 146.000
- plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap şi indemnizaţii 690.000
- alte cheltuieli descentralizate 131.000
c)-Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri 32.000
IV. Subvenţii 2.511.640
- subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Lg. 416 (42.02.34) 130.000
- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (42.02.41) 43.200
- finanţarea subprogramului Modernizarea satului romanesc 2.338.440
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finanţarea chelt. 
secţiunii de dezvoltare

284.040.01



TOTAL CHELTUIELI 7.079.090

1. Autorităţi executive - din care:(51.02) 777.000
- cheltuieli de personal 543.000
- cheltuieli materiale 234.000
2. Alte servicii publice generale-54.02.50 125.000
- cheltuieli de personal 52.340
- cheltuieli materiale 72.660
3,Ordine şi siguranţă publică - din care; (61.02) 41.800
- cheltuieli de personal 23.300
- cheltuieli materiale 18.500
4. învăţământ - din care: (65.02) 1.621.000
- cheltuieli de personal 1.165.000
- cheltuieli materiale 196.000
- transferuri - burse elevi 10.000
- cheltuieli de capital 250.000
5. Sănătate (66.02) 43.200
- cheltuieli de personal 43.200
6. Cultura -  religie - din care: (67.02 ) 140.500
- cheltuieli de personal 41.900
- cheltuieli materiale 68.600
- cheltuieli de capital 30.000
7. Asistenţă socială (68.02) 961.000
- cheltuieli de personal drepturile însoţitorilor persoanelor 
cu handicap si indemnizaţii persoane cu handicap

690.000

- ajutor social (131.000 lei din TVA) pentru încălzire VMG; 131.000
- ajutoare de urgenţă; 10.000
- subvenţii pentru încălzire 130.000
8. Servicii şi dezvoltare publică - din care: (70.02) 568.570
- cheltuieli de personal 18.400
- materiale (iluminat public) 255.000
- cheltuieli de capital 276.760
- achitare rate imprumut OUG nr. 3/2013 18.410
9. Protecţia mediului 87.000
- cheltuieli materiale 87.000
10. Transporturi şi comunicaţii - drumuri şi poduri - din care: 2.714.020
- cheltuieli de personal 18.400
- materiale (drumuri şi poduri) 184.680
- cheltuieli de capital din care: 2.510.940
- finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc 2.338.440
- cheltuieli de capital-investitii 172.500

întocmit, 
Contabil 

Negici Silvia



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA GRIVIŢA 
FINANŢE - CONTABILITATE

R A P O R T  DE S P E C I A L I T A T E  
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Griviţa:

examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe 

anul 2016:

având în vedere prevederile:

- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;

consideră că proiectul îndeplineşte condiţiile de oportunitate precum şi de legalitate; 

prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementează domeniul de 

activitate, motiv pentru care:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

proiectul de hotărâre pentru a fi adoptat de Consiliul local Griviţa, în forma în care a fost 

redactat.

Griviţa, 28 ianuarie 2016

Inspector 
Negîci Silvia



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie,
activităţi sociale, cultură şi culte, juridică şi drepturile cetăţenilor

R A P O R T  D E  A V I Z A R E  
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi sociale, cultură şi 

culte, juridică şi drepturile cetăţenilor;

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Griviţa pe anul 2016:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare.

Griviţa, 01 februarie 2016

Comisia de specialitate

Preşedinte comisie, 

Topalea Gheorghe Cătălin

Iordache Viorel Cornel..

Raportul de avizare a fost aprobat cu voturi „pentru”, _0 voturi „contra” şi abţineri”.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA

5

Comisia pentru programe de dezvoltare economico -  sociale, buget -  finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei

R A P O R T  D E  A V I Z A R E  
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

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

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei;

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Griviţa pe anul 2016:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare.

Griviţa, 01 februarie 2016

Comisia de specialitate

Preşedinte comisie, 

Ilie Petru

Membrii comisiei: 

Paiu Gabriela Luminiţa ..... . .1

Focşa loan Florin 

Vişan Ghiorghe 

Popa Valentin

Raportul de avizare a fost aprobat cu voturi „pentru”, voturi „contra” şi_0„abţi neri’:
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Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală, 
amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului

R A P O R T  D E  A V I Z A R E  
la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016

Comisia de specialitate pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului, 

urbanism şi protecţia mediului;

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Griviţa pe anul 2016:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia spre 

adoptare.

Griviţa, 01 februarie 2016

Comisia de specialitate

Preşedinte comisie, Membrii comisiei: 

Şolcă Toader.................. .ŢLÂ... p .

Paiu Gabriela Luminiţa

Horia Sorin M arius........ .(/.

/  /  /
S ilvestru Marian ......... j. .U.... Lf
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