
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie

Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie
2015;

Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Griviţa;
- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2015 privind aprobarea bugetului local pe anul

2015;
- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- 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. (1), alin. (4) lit. a), 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 pe anul 2015 al comunei Griviţa se rectifică cu suma de 257.000 
lei, 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
Secretar

Vătafu Bogdan Constantin

Griviţa, 27 noiembrie 2015 
Nr. 39

Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi „pentru”, 1 voturi „contra” şi 0 „abţineri”.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA GRIVIŢA
CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 39/27 noiembrie 2015

SPE C IF IC A Ţ IE B uget iniţial Influenţe Total
T O T A L  V E N IT U R I 8.468.800 +257.000 8.725.800

Total venituri proprii I+II
I.-impozit pe venit din transferuri 03.02.18 9.000 9.000
- alte impozite pe venit,profit si câştiguri din capital (05.02.50) 0 0
- impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 30.000 30.000
- impozit pe clădiri persoane juridice (07.02.01.02) 55.000 55.000
- impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice (07.02.02.01) 100.000 100.000
- impozitul pe teren intravilan de la persoane juridice (07.02.02.02) 5.000 5.000
- impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice şi juridice (07.02.02.03) 215.000 215.000
- taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (07.02.03) 6.000 6.000
- alte impozite si taxe pe proprietate (07.02.50) 2.000 2.000
- taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice (16.02.02.01) 35.000 35.000
- taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice (16.02.02.02) 16.000 16.000
- taxe şi tarife pentru eliberare de autorizaţii şi licenţei 6.02.03 1.000 1.000
- alte taxe pe utilizare de bunuri 16.02.50 5.000 5.000
- alte impozite si taxe (18.02.50) 156.600 156.600
- venituri din concesiuni şi inchirieri (30.02.05.30) 185.000 185.000
- alte venituri din proprietate (30.02.50) 5.000 5.000
- venituri din prestării de servicii (33.02.08) 130.000 130.000
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi (33.02.50) 0 0
- taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 3.000 3.000
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 
(35.02.01.02)

40.000 40.000

- varsaminte din venituri disponibilităţi instituţii publice (36.02.05) 0 0
- alte venituri (36.02.50) 0 0
-alte transferuri voluntare(37.02.50) 20.000 20.000
Donaţii si sponsorizări 10.000 10.000
II. Cote şi sum e defalcate din im pozitu l pe ven it (04.02) 496.000 496.000
- Cota defalcate din impozit pe venit: (04.02.01) 165.000 165.000
- Cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 
(04.02.04)

331.000 331.000

111. Sum e defalcate din T V A  (a+b+c) 2.786.000 +257.000 3.043.000
a) Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 688.000 240.000 928.000
b) Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunei (11.02.02) din care:

2.073.000 -14.000 2.059.000

- cheltuieli de personal la învăţământ 1.040.000 -105.000 935.000
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ 167.000 +76.000 243.000
- cheltuieli prevăzute la art. 104 lit. b) din Legea educaţie nr. 1/2011 133.000 +13.000 146.000
- plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap şi indemnizaţii 719.000 +2.000 721.000
- VMG lemne 14.000 14.000
c) Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.02.05) 25.000 +31000 56.000
IV. Subvenţii 4 .131.300 4.131.300
- planuri şi regulamente de urbanism (42.02.05 ) 34.500 34.500
-subv. de ia bug.de stat către bug. locale ptr. susţinerii derulării pr. finanţate din 
FEN (42.02.20)

51.500 51.500

- subvenţii pentru lemne altele decât cele de la Lg. 416 (42.02.34) 132.000 132.000
- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (42.02.41) 30.000 30.000
- finanţarea subprogramului Modernizarea satului romanesc 3.846.000 3.846.000
-subvenţii primate de la bugetul consiliului jud.(430208) 37.300 37.300
V .Fondul agricol de dezvoltare rurală - sum e prim ite în  contul p lăţilor din 
anul curent (45020401)

167.100 167.100



T O T A L  C H E L T U IE L I 8.479.500 +257.000 8.736.500
1. A utorităţi executive - din care:(51.02) 771.000 771.000
- cheltuieli de personal 490.000 490.000
- cheltuieli materiale 231.000 231.000
- cheltuieli de capital 39.400 39.400
2. A lte servicii publice generaIe-54.02.50 167.000 167.000
3,O rdine şi siguranţă publică - din care; (61.02) 39.800 39.800
- cheltuieli de personal 21.800 21.800
- cheltuieli materiale 18.000 18.000
4. în văţăm ân t - din care: (65.02) 1.528.900 -9.000 1.519.900
- cheltuieli de personal (-105.0001ei retragere ;+76.000 hot jud.) 1.207.000 -29.000 1.178.000
- cheltuieli materiale 177.000 +20.000 197.000
- transferuri - burse elevi 12.000 12.000
- cheltuieli de capital 132.900 132.900
5. Sănătate (66.02) 30.000 30.000
- cheltuieli de personal 30.000 30.000
6. C ultura -  religie - din care: (67.02 ) 328.500 +5.000 333.500
- cheltuieli de personal 34.300 -13.000 21.300
- cheltuieli materiale 30.000 +9.000 39.000
- cheltuieli de capital 48.500 +9.000 57.500
- finanţare externă nerambursabilă 215.700 215.700
7. A sistenţă socială (68.02) 898.000 +42.000 940.000

- cheltuieli de personal drepturile însoţitorilor persoanelor 
cu handicap si indemnizaţii persoane cu handicap

719.000 +42.000 761.000

- ajutor social (14.000 TVA -  încălzire VMG; 14.000 14.000
- ajutoare de urgenţă; 10.000 10.000
- subvenţii pentru încălzire 132.000 132.000
- proiect UNICEF-Sprijinirea copiilor invizibili 23.000 23.000
8. Servicii şi dezvoltare publică - d in  care:(70.02) 458.000 +12.000 470.000
- cheltuieli de personal 32.600 32.600
- materiale (iluminat public) 269.400 +12.000 281.400
- cheltuieli de capital 156.000 156.000
9. Protecţia m ediului 80.000 +11.000 95.000
- cheltuieli materiale 80.000 +11.000 95.000
10. Transporturi şi com unicaţii - drum uri şi poduri - din care: 4.178.300 +196.000 4.374.300
- Cheltuieli de personal 13.300 13.300
- materiale (drumuri şi poduri) 117.000 +91.000 208.000

- cheltuieli de capital 202.000 +105.000 307.000

- finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc 3.846.000 3.846.000

- cheltuieli de capital 3.846.000 3.846.000



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA GRIVIŢA 
PRIMAR

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

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna august

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 creearea cadrului legal pentru aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2015, luna august.

în vederea rectificării bugetului local pe anul 2015, luna august, au fost avute în vedere 
următoarele:

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2015 privind aprobarea bugetului local pe anul
2015;

- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
- adresa nr. 28699/12.11.2015 a AJFP Vaslui prin care s-a diminuat bugetului local cu 

suma de 105.000 lei din sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli de personal în învăţământul 
preuniversitar de stat;

- adresa nr. 29222/19.11.2015 a AJFP Vaslui prin care s-a suplimentat bugetul local,
astfel:
- 91.000 lei din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheluielilor descentralizate, astfel:

- 62.000 lei -  hotărâri judecătoreşti pentru învăţământ;
- 13.000 lei -  cheltuieli materiale pentru învăţământ
- 14.000 lei -  diferenţe contribuţii hotărâri judecătoreşti pentru învăţământ;
- 2.000 lei -  cheltuieli cu asistenţii personali şi indemnizaţii lunare;

- 240.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, astfel:
- 128.000 lei -  repartizaţi de AJFP Vaslui;
- 112.000 lei repartizaţi de Consiliul Judeţean Vaslui;

- 31.000 lei sume defalcate din TVA pentru drumuri.
în sinteză bugetul local pe anul 2015, după rectificare, cuprinde:
- venituri totale: 8.468.800 lei + 257.000 lei = 8.725.800 lei.
- cheltuieli totale: 8.479.500 lei + 257.000 lei = 8.736.500 lei.
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 
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 rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie

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

examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna 

noiembrie:

având în vedere prevederile:

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 3/2015 privind aprobarea bugetului local pe anul

2015;

- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

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

completările ulterioare;

- Legea 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, 20 noiembrie 2015

Inspector 
Negîci Silvia



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

RAPORT DE AVIZARE 
la proiectul de hotărâre

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie

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

culte, juridică şi drepturile cetăţenilor;

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, 

luna noiembrie:

AVIZEAZĂ FAVORABIL

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

adoptare.

Griviţa, 25 noiembrie 2015

Comisia de specialitate

Preşedinte comisie, 

Topalea Gheorghe Cătălin

Iordache Viorel Cornel



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru programe de dezvoltare economico -  sociale, buget -  finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei

la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie

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 rectificarea bugetului local pe anul 2015, 

luna noiembrie:

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

RAPORT DE AVIZARE

AVIZEAZĂ FAVORABIL

adoptare.

Griviţa, 25 noiembrie 2015

Comisia de specialitate

Preşedinte comisie, 

Ilie Petru

Membrii /

Vişan Ghiorghe
fN

Popa Valentin



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVIŢA
Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală,
amenajarea teritoriului, urbanism şi protecţia mediului

la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, luna noiembrie

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

urbanism şi protecţia mediului;

Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, 

luna noiembrie:

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

adoptare.

RAPORT DE AVIZARE

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Grivita, 25 noiembrie 2015
5 ~

Comisia de specialitate

Preşedinte comisie,

Focşa loan,

Silvestru Marian


