
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.  17
Din 01.04.2020

Privind: rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, judeţul Galaţi

Iniţiator: Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1984 din 01.04.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
01.04.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui  Hamza Cornel,  Primarul  comunei  Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 1984 din 01.04.2020 ;

Având în vedere Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 1986 din
01.04.2020;

Având  în  vedere  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.1,  pentru  agricultură  şi  activităţi
economico - financiare;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei  nr.2, Comisiei nr.2, pentru amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;

Având în vedere Raportul de avizare al  Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru Muncă şi protecţie socială,
protecţie copii, tineret şi sport;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru Minorităţi, Validare, Juridică şi
de disciplină;

Având in  vedere Hotărârea nr.10 din  19.02.2020,  a  Consiliului  local  al  comunei  Ivești,
județul Galați, privind  aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ivești, județul
Galați, pentru anul 2020;

Având  în  vedere  art.7  din  Hotărârea  nr.20/10.03.2020  a  Comitetului  Județean  pentru
Situații de Urgență;

Având în vedere Hotărârea nr. 3/20.03.2020, a Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Ivești, județul Galați;

Având în vedere prevederile art.129 alin.(4) lit.”a” și alin.(7) lit.”h”  din O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  art.6  și  art.50  din  Decretul  nr.  195/16.03.2020,  privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(1) din Ordonanța militară nr.2/21.03.2020, privind
măsuri de prevenire a răspândii COVID-19;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanței militare nr.4/29.03.2020, privind
măsuri de prevenire a răspândii COVID-19;;

În baza art.139 alin.(3) lit.”a” și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,
privind Codul administrativ;



H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Iveşti, judetul Galaţi pentru anul
2020, după cum urmează :

Mii lei
INDICATORI BUGET

INITIAL
2020

RECTIF.
(+/-)

BUGET
RECTIFICAT

2020
Venituri – total din care : 19.772 +100 19872
16.02.01 - Taxe mijloace de transport 407 +100 507

Cheltuieli – total 26.893 +100 26.993
Subcap.61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinei 
publice și siguranței naționale din care :
Art. 20.20.30- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
       20.03.01- Cheltuieli pentru hrană 

304
0
0

+100
+ 40
+60

404
40
60

Art.2.-  Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, rectificat in baza
art.1 din prezenta, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Primarul  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi  va lua  măsuri  de  aducere  la  îndeplinire  a
prevederilor prezentei hotărâri.   

Art.4.- Secretarul  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  va  comunica  prezenta  hotărâre  celor
interesaţi.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Popa Ion Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  11
Număr voturi înregistrate: Pentru= 11 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA IVESTI
PRIMAR
Nr . 1984 /01.04.2020

EXPUNERE  DE  MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al

comunei Ivești, județul Galați

 Având în vedere prevederile art.19 alin (2), din Legea nr.273/2006,  Legea finantelor
publice locale; 

Având în vedere prevederile Decretului 195/16.03.2020, privind instituirea starii de
urgență pe teritoriul Romaniei;

Având în vedere prevederile Ordonantei militare nr.2/21.03.2020
Având în vedere prevederile Ordonantei militare nr.4/29.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotararii CJSU nr.20/10.03.2020, si Hotararea CJSU nr.

23/17.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotararii CLSU nr 3/20.03.2020;
Având în vedere prevederile art 129, alin.4, lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ,  propunem rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza :

Având  în  vedere  referatul  de  necesitate  nr.1842/26.03.2020,  privind  necesitatea
asigurarii fondurilor in scopul prevenirii raspandirei noului tip de Coronavirus (COVID-19)
pentru achizitionarea unor materiale pentru dezinfectie si protectie ,hrana pentru persoanele
singure peste 65 de ani aflate in dificultate ,suma ce nu au fost prevazuta in bugetul initial ,
propumen rectificarea bugetului local pe anul 2020, dupa cum urmeaza : 
La partea de venituri - majorarea cu suma de 100 mii lei la capitolul 16.02.01 Taxe mijloace
de transport ;
La partea de cheltuieli – majorarea per total a cheltuielilor cu suma de  100  mii lei ,la
capitolul 61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale din care :
-art. 20.20.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 40 mii lei 
-art .20.03.01 cheltuieli pentru hrană = 60 mii lei

Este de competenta Consiliului local  de a analiza si a dispune rectificarea propusa.

P R I M A R ,

Hamza Cornel



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe
Nr.1986  din 01.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.
(1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul de hotărâre are în vedere rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul  2020,  după cum este prezentat  în  expunerea  de motive,  in  contextul  stării  de
urgență instituită prin Decretul nr.165/2020.

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune rectificarea cheltuielilor bugetului local,
dupa cum urmeaza :

- La partea de venituri - majorarea cu suma de 100 mii lei la capitolul 16.02.01 Taxe
mijloace de transport ;

- La partea de cheltuieli – majorarea per total a cheltuielilor cu suma de  100  mii lei, la
capitolul 61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinei publice si sigurantei nationale din
care:

 
o art. 20.20.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 40 mii lei 
o art .20.03.01 cheltuieli pentru hrană = 60 mii lei

Rectificarea bugetului local se va face în conformitate cu prevederile următoarelor acte
normative:

1)  Legea nr. 273/2006  ,    privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  
ulterioare  :   
-  art. 19, alin. (2), potrivit căruia “pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot
aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data
intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”. 

2)  O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,  art.  art.129 alin.(4)  lit.”a” și alin.(7)
lit.”h”  ,  potrivit  caruia  consiliul  local  aprobă,  la  propunerea  primarului,  bugetul  unității
administrativ teritoriale și alin.(7) lit.”h”  potrivit căruia Consiliul local asigură potrivit competenței
sale, cadrul legal pentru furnizarea serviciului public de interes local privind situațiile de urgență.

3) Decretul nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei:
art.6 și art.50 

4)  Ordonanța militară nr.2/21.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-
19: art.8 alin.(1) potrivit căruia „autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice
şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de
ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor”;

5)   Ordonanța militară nr.4/29.03.2020,     privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-  
19: art.6 alin.(1) care prevede că autorităţile administraţiei publice locale vor asigura montarea
de dispozitive cu soluţii  dezinfectante la  toate intrările blocurilor  de locuinţe situate pe raza
unităţii  administrativ-teritoriale  şi  vor  dezinfecta  periodic  casa scărilor  şi  alte  spaţii  comune.
Această măsură se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

6)  art.7  din  Hotărârea  nr.20/10.03.2020  a  Comitetului  Județean  pentru  Situații  de
Urgență potrivit căruia instituțiile publice au obligația de a asigura la toalete material destinate



igienei  personale  (săpun,  prosoape,  hârtie,  uscătoare  de  mâini),  dezinfecția  frecventă  a
clanțelor ușilor precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc);

Având în vedere cele  de mai  sus,  consider  oportun  ca  proiectul  de  hotărâre  să  fie
dezbătut şi aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi,
din data de 01.04.2020.

    
ŞEF SERVICIU,

Necula Tinca
                                                                                                                                     




