
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

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

Avand 1n vedere: 
- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 17/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 

20 17 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 20 18-2020 al comunei Grivita; 
- Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul2017; 
- Legea 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 art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) ~i 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. - Bugetul local al comunei Grivita pe anul 2017 se rectifica, atat pe partea de 
venituri cat ~i pe partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. - Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului Finante- contabilitate va 
duce la 1ndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

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

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Popa Valentin 

4d 
Grivita, 29 noiembrie 2017 
Nr. 61 

Contrasemneaza 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 

~ 

Hotariirea a fost aprobata cu 13 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

Anexa nr. lla Hotararea nr. 6112017 

SPECIFICATIE Boget initial Infloente 
Boget 

rectificat 
TOTAL VENITURI 11.121.306 +137.000 11.258.306 

Total venitori proprii 1+11 1.983.992 +38.000 2.021.992 
1.-impozitpe venit din transferuri (03.02.1 8) 10.000 +6.000 16.000 
- impozit pe cladiri de la persoane fizice (07.02.01.01) 50.000 -3.000 47.000 
- impozit pe cladiri persoane juri dice (07 .02.0 1.02) 29.000 +5000 34.000 
- impozitul pe teren intravilan de la persoane fizice (07.02.02.01) 103.000 103.000 
- impozitul pe teren intravilan de la persoane juri dice (07 .02.02.02) 4.000 -1000 3.000 
- impozitul pe teren extravilan de la persoane fizice ~i juri dice 210.000 -7000 203.000 
(07 .02.02.03) 
- taxe judiciare de timbru ~ i alte taxe de timbru (07.02.03) 400 400 
- taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice 50.000 -12.000 38.000 
(16.02.02.0 1) 
- taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice 19.000 19.000 
(16.02.02.02) 
- taxe ~i tarife pentru eliberare de autorizatii ~i licente (16.02.03) 1.000 1.000 
- alte impozite ~ taxe (18.02.50) 72.000 -10.000 62.000 
- venituri din concesiuni ~i inchirieri (30.02.05 .30) 119.000 -11.000 108.000 
-alte veniuri din proprietate +11.000 11.000 
- venituri din prestarii de servicii (33.02.08) 120.000 +18.000 138.000 
- taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 10.000 -2.000 8.000 
- venituri din amenzi ~i alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 43.000 +30.000 73.000 
legale (35.02.0 1.02) 
-sume provnite din finantarea anilor precedenti 400 400 
-alte venituri (33.50) 24.700 -24.000 700 
II. Cote ~i some defalcate din impozitol pe venit (04.02) 510.000 +38.000 548.000 
- Cota defalcate din impozit pe venit: (04.02.01) 157.000 +38.000 195.000 
- Cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului 353.000 353.000 
local (04.02.04) 
III.Operationi financiare 608.492 608.492 
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finantarea 608.492 608.492 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare( 40.02. 14) 
IV. Some defalcate din TVA 3.529.000 +99.000 3.628.000 
a) Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 785.000 785.000 
(11 .02.06) 
b) Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor 2.694.000 2.694.000 
descentralizate la nivelul comunei (11.02.02) din care: 
- cheltuieli de personalla invatamant 1.350.000 +99.000 1.449.000 
-cheltuieli pentru aplicarea Legii 85/2016 20.000 20.000 
- cheltuieli prevazute la art. 104 lit. b) din Legea educatie nr. 112011 137.000 137.000 
-cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate copiilor 25.000 25.000 
proveniti din familii defavorizate (tichete sociale pentru gradinita) 
-Cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale 10.000 10.000 
integrati in lnvatamantul de masa 

- plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap ~i 1.051.000 1.051.000 
indemnizatii personelor cu handicap 



Cheltuieli pentru finantare ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 101.000 101.000 
lemne 
c) Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.02.05) 50.000 50.000 
V. Subventii 5.608.314 5.608.314 

- subventii pentru lemne altele dedit cele de Ia Lg. 416 (42.02.34) 101.000 101.000 
- subventii din. bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ( 42.02.41) 56.000 56.000 
- finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc 4.610.314 4.610.314 
-sume primite de Ia agentia nationala de cadastru si publicitate 130.000 130.000 
imobiliara( 43.02.21) 
- subventii din bugetul judetului pentru finantarea drepturilor copiilor 10.000 10.000 
cu cerinte educationale speciale(43.02.30) 
- subventii primite din Fondul de interventii Ia dispozitia Guvernului 701.000 701.000 

TOTAL CHELTUIELI 11.121.306 +137.000 11.258.306 
1. Autoritati executive - din care 51.02) 1.184.000 +7.000 1.191.000 
- cheltuieli de personal 776.000 776.000 
- cheltuieli materiale 288.000 +7000 295.000 
- cheltuieli de capital 120.000 120.000 
2. Alte servicii publice generale-54.02.50 185.000 185.000 
- cheltuieli materiale 180.000 180.000 
-fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5.000 5.000 
3.0rdine ~i siguranta publica- din care; (61.02) 55.550 55.550 
- cheltuieli de personal 33.550 33.550 
- cheltuieli materiale 22.000 22.000 
4. Invatamant- din care: (65.02) 5.972.914 +99.000 6.071.914 
- cheltuieli de personal 1.370.000 +99.000 1.469.000 
- cheltuieli materiale 177.000 177.000 
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale 25.000 25.000 
- transferuri - burse elevi 9.700 9.700 
-sume primate din bugetul judetului pentru plata drepturilor de care 10.000 10.000 
beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale inegrati in 
invatamantul de masa 
- cheltuieli de capital 4.381.214 4.381.214 

5. Sanatate (66.02) 56.000 56.000 

- cheltuieli de personal 56.000 56.000 

6. Cultura- religie- din care: (67.02) 161.900 161.900 
- cheltuieli de personal 36.700 36.700 
- cheltuieli materiale 49.400 49.400 
- cheltuieli de capital 75.800 75.800 
7. Asistenta sociala (68.02) 1.193.142 1.193.142 
- cheltuieli de personal drepturile insotitorilor persoanelor 1.051.000 1.051.000 
cu handicap si indemnizatii persoane cu handicap 

- ajutor social (1 01.000 lei din TV A) pentru incalzire VMG; 20.000 20.000 
- ajutoare de urgenta; 12.142 12.142 
- subventii pentru incalzire (1 0 1. 000 lei din TV A) 101.000 101.000 
8. Servicii ~i dezvoltare publica - din care: (70.02) 400.200 +15.000 415.200 
- materiale (iluminat public) 247.000 247.000 
- cheltuieli de capital 153.200 +15.000 168.200 
9. Protectia mediului 116.000 +16.000 132.000 
- cheltuieli materiale 116.000 +16.000 132.000 
10. Transporturi ~i comunicatii- drumuri ~i poduri- din care: 1.796.600 1.796.600 
- materiale (drum uri ~i pod uri) 283.000 283.000 
cheltuieli de capital 1.513.600 1.513.600 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

Munteanu Alina Iuliana- primarul comunei Grivita, judetul Vaslui 
Avand in vedere: 
- HoUirarea Consiliului local Grivita nr. 17/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2017 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Grivita; 
- H. G. nr. 312/20 1 7 privind alocarea unei sume din F ondul de interventie la dispozitia 

Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 20 17, pentru unele unitati administrativ -
teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii; 

- Legea nr; 6/2017 privind bugetul de stat pe anul2017; 
- Legea 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 art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

PROP UN: 

Art. 1. - Bugetul local al comunei Grivita pe anul 2017 se rectifica, atat pe partea de 
venituri cat ~i pe partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2.- Primarul comunei Grivita cu sprijinul compartimentului Finante- contabilitate va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

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

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina luliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Vatafu Bogdan Constantin 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

SPECIFICATIE 

TOTAL VENITURI 
Total venituri proprii 1+11 
1.-impozit pe venit din transferuri (03.02.18) 
- impozit pe cHidiri de Ia persoane fizice (07.02.01.01) 
- impozit pe cHidiri persoane juri dice (07 .02.0 1.02) 
- impozitul pe teren intravilan de Ia persoane fizice (07.02.02.01) 
- impozitulpe teren intravilan de Ia persoane juridice (07.02.02.02) 
- impozitul pe teren extravilan de Ia persoane fizice ~i juri dice 
(07 .02.02.03) 
- taxe judiciare de timbru~i alte taxe de timbru (07.02.03) 
- taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice 
(16.02.02.0 1) 
- taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice 
(16.02.02.02) 
- taxe ~i tarife pentru eliberare de autorizatii ~i licente (16.02.03) 
- alte impozite ~i taxe (18.02.50) 
- venituri din concesiuni ~i lnchirieri (30.02.05.30) 
-alte veniuri din proprietate 
- venituri din _p_restarii de servicii (33.02.08) 
- taxe extrajudiciare de timbru (34.02.02) 
- venituri din amenzi ~i alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 
legale (35.02.01.02) 
-sume provnite din finantarea anilor precedenti 
-alte venituri (33 .50) 
II. Cote ~i sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) 
- Cota defalcate din impozit pe venit: (04.02.01) 
- Cota de 22% din impozitu1 pe venit pentru echilibrarea bugetului 
local (04.02.04) 
lli.Operatiuni financiare 
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentu finantarea 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare( 40.02.14) 
IV. Sume defalcate din TV A 
a) Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale 
(11.02.06) 
b) Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate Ia nivelul comunei (11.02.02) din care: 
- cheltuieli de personal Ia invlWimant 
-cheltuieli pentru aplicarea Legii 85/2016 
- cheltuieli prevazute Ia art. 104 lit. b) din Legea educatie nr. 1/2011 
-cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate copiilor 
proveniti din familii defavorizate (tichete sociale pentru gradinita) 
-Cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale 
integrati In lnvatamantul de masa 

- plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap ~i 
indemnizatii personelor cu handicap 

Anexa nr. 1 Ia Hotararea nr. /2017 

Buget initial Influente 
Buget 

rectificat 
11.121.306 +137.000 11.258.306 

1.983.992 +38.000 2.021.992 
10.000 +6.000 16.000 
50.000 -3.000 47.000 
29.000 +5000 34.000 

103.000 103.000 
4.000 -1000 3.000 

210.000 -7000 203.000 

400 400 
50.000 -12.000 38.000 

19.000 19.000 

1.000 1.000 
72.000 -10.000 62.000 

119.000 -11.000 108.000 
+ 11.000 11.000 

120.000 +18.000 138.000 
10.000 -2.000 8.000 
43.000 +30.000 73.000 

400 400 
24.700 -24.000 700 

510.000 +38.000 548.000 
157.000 +38.000 195.000 
353.000 353.000 

608.492 608.492 
608.492 608.492 

3.529.000 +99.000 3.628.000 
785.000 785.000 

2.694.000 2.694.000 

1.350.000 +99.000 1.449.000 
20.000 20.000 

137.000 137.000 
25.000 25.000 

10.000 10.000 

1.051.000 1.051.000 



Cheltuieli pentru finantare ajutorului pentru lncalzirea locuintei cu 101.000 101.000 
lemne 
c) Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri (11.02.05) 50.000 50.000 
V. Subventii 5.608.314 5.608.314 

- subventii pentru lemne altele decat cele de Ia Lg. 416 (42.02.34) 101.000 101.000 
- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ( 4 2. 02.41) 56.000 56.000 
- finantarea subprogramului Modemizarea satului romanesc 4.610.314 4.610.314 
-sume primite de Ia agentia nationala de cadastru si publicitate 130.000 130.000 
imobiliara( 43.02.21) 
- subventii d!n bugetul judetului pentru finantarea drepturilor copiilor 10.000 10.000 
cu cerinte educationale speciale( 43.02.30) 
- subventii primite din Fondul de interventii Ia dispozitia Guvemului 701.000 701.000 

TOTAL CHEL TUIELI 11.121.306 +137.000 11.258.306 
1. Autoritati executive- din care 51.02) 1.184.000 +7.000 1.191.000 
- cheltuieli de personal 776.000 776.000 
- cheltuieli materiale 288.000 +7000 295 .000 
- cheltuieli de capital 120.000 120.000 
2. Alte servicii publice generale-54.02.50 185.000 185.000 
- cheltuieli materiale 180.000 180.000 
-fond de rezerva bugetara Ia dispozitia autoritatilor locale 5.000 5.000 
3.0rdine ~i siguranta publica- din care; (61.02) 55.550 55.550 
- cheltuieli de personal 33.550 33.550 
- cheltuieli materiale 22.000 22.000 
4. Invatamant- din care: (65.02) 5.972.914 +99.000 6.071.914 
- cheltuieli de personal 1.370.000 +99.000 1.469.000 
- cheltuieli materiale 177.000 177.000 
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale 25.000 25.000 
- transferuri - burse elevi 9.700 9.700 
-sume primate din bugetul judetului pentru plata drepturilor de care 10.000 10.000 
beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale inegrati in 
invatamantul de masa 
- cheltuieli de capital 4.381.214 4.381.214 

5. Sanatate (66.02) 56.000 56.000 
- cheltuieli de personal 56.000 56.000 

6. Cultura- religie- din care: (67.02) 161.900 161.900 
- cheltuieli de personal 36.700 36.700 
- cheltuieli materiale 49.400 49.400 
- cheltuieli de capital 75.800 75.800 
7. Asistenta sociala (68.02) 1.193.142 1.193.142 
- cheltuieli de personal drepturile lnsotitorilor persoanelor 1.051.000 1.051.000 
cu handicap si indemnizatii persoane cu handicap 
- ajutor social (1 01.000 lei din TV A) pentru lncalzire VMG; 20.000 20.000 
- ajutoare de urgenta; 12.142 12.142 
- subventii pentru lncalzire (1 01.000 lei din TV A) 101.000 101.000 
8. Servicii $i dezvoltare publica - din care: (70.02) 400.200 +15.000 415.200 
- materiale (iluminat public) 247.000 247.000 
- cheltuieli de capital 153.200 +15.000 168.200 
9. Protectia mediului 116.000 +16.000 132.000 
- cheltuieli materiale 116.000 +16.000 132.000 
10. Transporturi ~i comunicatii- drumuri ~i poduri- din care: 1.796.600 1.796.600 
- materiale (drum uri ~i pod uri) 283.000 283.000 
cheltuieli de capital 1.513.600 1.513.600 



ROMANIA 
JUDETUL VASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

E XPUN ERE DE M 0 T I VE 
Ia proiectul de hotadire 

privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, cu m:odificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotadire cu titlul 
de mai sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru rectificarea bugetului local al 
comunei Grivita, pe anul 2017. 

La rectificarea bugetului local al comunei Grivita pe anul 2017 a fost avuta in vedere 
necesitatea echilibrarii bugetului pentru a putea sustiune proiectele aflate in derulare. 

Prin adresa nr. 87 67/23.11.2017 a AJFP Vas lui a fost repartizata comunei noastre sum a de 
99.000 lei, pentru plata drepturilor salariale pe capitolul invatamant ~i pentru plata hotararilor 
j udecatore~ti. 

De asemenea, prin rectificarea bugetului local am realizat o echilibrarea a bugetului pe 
partea de venituri ~i cheltuieli, in corelatie cu sumele colectate ~i cele planificate 

in sinteza, dupa rectificare, bugetullocal pe anul 2017 cuprinde: 
1. Veniturile totale: 11.258.306 lei; 
2. Cheltuieli totale: 11.258.306 lei. 
Avand in vedere cele expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in competenta Consiliului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am 
initiat acest proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
FINANTE- CONTABILITATE 

RAP 0 R T DE S P E C I A L IT AT E 
Ia proiectul de hoHiJ·are 

privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

Compartimentul de resort, CONT ABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 

examinand proiectul de hoHirare privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe 

anul2017: 

avand in vedere: 

- Hotararea Consiliului local Grivita nr. 17/2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2017 ~i estimarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anii 2018-2020 al comunei Grivita; 

- H. G. nr. 312/20 17 privind alocarea unei sume din F ondul de interventie la dispozitia 

Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul 20 17, pentru unele unitati administrativ -

teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii; 

- Legea nr. 6/20 17 privind bugetul de stat pe anul 20 17; 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~1 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 Consiliul local Grivita, in forma in care a fost 

redactat. 

Inspector 
Negici Silvia 

Grivita, 27 noiembrie 2017 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanitate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridici ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

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

cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Grivita, pe anul 20 1 7: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

Vi~an Ghiorghe 

~ 

Grivita, 29 noiembrie 2017 

Membri: 

Foc~a loan-Florin .. .. ... .. . . .. 

Rotaru Adrian . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . .... . .. . ..... . . . ... . . 

r-
Raportul de avizare a fost adoptat cu ~ voturi , pentru", D voturi ,contra" ~i 0 , abtineri" . 



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Grivita, pe anul 20 17: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Grivita, 29 noiembrie 2017 

Pre~edinte 

Paiu Gabriela uminita 

Membri: 

Solca Toader ............... . 

Ivan Dumitru . . . . . . . . ... ... . . . . ~ . .... . 
Vi~an Ghiorghe .... . ......... .. . ill ............... . 

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



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

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local al comunei Grivita, pe anul 2017 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei~ 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Grivita, pe anul 20 1 7: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

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

adoptare. 

Pre~edinte 

Ilie Petru 

Grivita, 29 noiembrie 2017 

Secretar 

Silvestro G;~ 

Membr~ 

Paiu Gabriela-Luminita .. ·~ ;;~· ~· .... . ... ~ : ...... . 

Iordache Iulian-Marian \:Q~ ....... . 
Pop a v a! en tin .. ........ . .:;1.: <:rl .................... .. 

r 
Raportul de avizare a fost adoptat cu .!_ voturi ,pentru", [) voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 


