
    
 

 
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA GRIVITA 

CONSILIUL LOCAL 

 

- PROIECT  - 

H O T A R A R E A  Nr. ___ 

din ___________ 
 

Privind aprobarea  bugetului pentru anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022,  

  

      Consiliul local al comunei Grivita , judetul Galaţi, intrunit in sedinta extraordinara din 

____________________2019 

     Avand in vedere Expunerea de motive initiata de d-nul Chebac Nita  – primarul comunei Grivita , 

judetul Galati, inregistrata sub nr.2746/08.04.2019 

     Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 2747/08.042019. 

     Avand in vedere Raportul de avizare al comisiei de specialitate. 

      Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 , Nr.50/2019- Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2019 , Hotararile  nr .52 si 66/2019 ale Consiliului  Judetean Galati, Deciziile  nr.1063,1064 si 1120/2019 

ale Sefului  AJFP Galati ; 

     Avand in vedere  prevederile Legii 273/2006- Legea finantelor publice locale  cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

    Avand in vedere dispozitiile din ,,SCRISOAREA-CADRU,, privind contextal macroeconomic, 

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022, nr. 

465623/2018 ; 

   Avand in vedere precizarile transmise de catre  Ministerul Finantelor Publice cu adresa 

462650/2019; 

 In temeiul art.36,alin.4,lit.a , art.45 alin.2 lit.a si art.115 lit.b din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

HOTARASTE : 

 

 Art.1. -  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Grivita  pe anul 2019 si estimari pe 

anii 2020-2022 confrom Anexei nr.1 parte integranta din prezenta hotarare . 

  

 Art.2 -   Se aproba Programul de investitii publice pe anul  2019, conform Anexei nr .2 parte 

integranta din prezenta hotarare . 

 

 Art.3. –  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Grivita , 

judetul Galati. 

   

                Art. 4. -  Prezenta hotarare va fi transmisa institutiei Prefectului jud. Galaţi, va fi facuta publica prin 

grija secretarului com.Grivita . 

 

 

Initiator, 

Primar, 

Chebac  Nita 



 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 
NR.2746/08.04.2019 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului  general pe anul 2019 si estimari pe 

anii 2020-2022 ,.   

       
                           

   Domnilor consilieri , 

  Vin fata dvs. Cu proiectul de hotarare aprobarea bugetului  general pe anul 2019 si a 

programului de investitii publice al UAT Comuna Grivita .  

  Prin aprobarea  bugetului pe anul 2019 se asigura buna functionare a tuturor 

institutiilor si serviciilor subordonate consiliului local si  realizarii, demararii si continuarii 

obiectivelor de investitii propuse. 

  Dupa aprobare   bugetul local va avea la partea de venituri 7.974 mii lei  si la partea de 

cheltuieli suma de .9.574 mii lei  cu un deficit la sectiunea  de dezvoltare de 1.600 mii lei 

acoperit din excedentele anilor precedenti . 

Având in vedere cele prezentate supun spre aprobare proiectul de hotărâre in forma 

propusa. 

 

PRIMAR , 
      Chebac Nita  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA GRIVITA  

COMPARTIMENT FIANACIAR – CONTABIL 

  NR  .2747/08.04.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului  general pe anul 2019 si estimari pe anii 

2020-2022 ,.  

  Prezentul  proiect de hotarare este legal si oprtun. 

  Este  legal avand la baza : 

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

completarile ulterioare ; 

- prevederile Legii 50/2019 – legea bugetului de stat pe anul 2019; 

- H.C.J.  55 si 66/2019; 

- Decizia nr. 1063/20.martie .2019 a Sefului AJFP Galati, 

- Decizia nr. 1064/20 martie 2019, a Sefului AJFP Galati; 

- Decizia nr. 1120/05  aprilie 2019, a Sefului AJFP Galati; 

- „SCRISOAREA-CADRU privind contextul  macroeconomic, metodologia de elaborare a 

proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022”, nr. 465623/2018, precum 

şi următoarele precizări transmise de catre Ministerul Finanţelor Publice, cu adresa nr. 462650/2019: 

„- autoritățile administrației publice locale asigură, cu prioritate, plata cheltuielilor 

determinate de finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau 

indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, 

municipiilor și sectoarelor municipiului București. 

- bugetele, potrivit prevederilor art.26 alin.(21) din Legea nr.273/2006 se aprobă și pe 

secțiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 și 51, din acelaşi act normativ, respectiv secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

- sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al 

unităților administrativ-teritoriale se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară 

locală, numai după încasarea lor; 

- de asemenea, donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în 

bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor; 

- în situația în care, până la aprobarea bugetelor locale au fost încasate sume rezultate din 

vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri apart,inând domeniului privat al unităților administrativ-

teritoriale sau din donații și sponsorizări, acestea se cuprind în bugetul inițial; 

- sumele reprezentând restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți se cuprind la cheltuieli, în 

secțiunea de funcționare sau dezvoltare, după caz, prin rectificare bugetară locală, numai după 

încasarea lor; 

- la elaborarea bugetelor prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.273/2006 cu modificările 

șicompletările ulterioare, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă 

distinctcredite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care 

se întocmește bugetul; 

- ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuția bugetelor să asigure achitarea plăților 

restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare 

aprobate, numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior. 



- în vederea asigurării derulării în condiţii normale a procesului de finanţare a cheltuielilor de 

investiţii din bugetele locale pe anul 2019, se vor avea în vedere prevederile Cap.3 Secţiunea a 3-a 

din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Programul de investiții al fiecărei unități administrativ-teritoriale se aprobă ca anexă la 

bugetul local, de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale, potrivit formularelor 

din „SCRISOAREA- CADRU . 

  Este oportun,avand in vedere : 

 - Prin aprobarea bugetului local se asigura buna functionare a tuturor serviciilor, institutiilor 

subordonate , asigurarea cu prioritate a platii  cheltuielilor determinate de finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu 

handicap grav, a drepturilor banesti a salariatilor, a sigurarii cheltuileilor cu bunuri si servicii , a 

burselor scolare, a platii stimulentelor pentru copiii din gradinita, a copiilor cu cerinte speciale ,a 

cheltuielilor privind intretinerea si gospodarirea comunei si nu in ultimul rand a continuarii in bune 

conditii a investitiilor incepute la nivelul comunei Grivita, judetul Galati  . 

  Dupa aprobare  bugetul consolidat va avea la partea de venituri suma de 7.974 mii lei iar la 

partea de cheltuieli 9.574 mii lei cu un deficit la sectiunea de dezvoltare de 1.600  mii lei acoperit 

din excedentele anilor precedenti. 

 Este de datoria consiliului local ca dupa dezbateri sa aprobe prezentul proiect de 

hotarare . 

 

     Conducatorul compartimentului  

     Financiar- contabil, 

                                     Chirila Mihail  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


