
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.  20
Din 29.05.2020

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: 3018 din 20.05.2020

Consiliul  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, judeţul
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3018 din 20.05.2020 ;

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.  3049 din
21.05.2020;

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, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia Directorului general al D.G.R.F.P. Galați nr.2826/23.04.2020 ;
Având în vedere Hotărârea nr. 141/2020, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale

a sumei de 27316 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2020 si
estimarile cotei de 20% aplicata la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din
sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-
2023, a Consiliului Județului Galați ;

Având  în  vedere  prevederile  art.129  alin.(4)  lit.”a”  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 alin.11 din Legea nr.5/2020, privind  a bugetului de stat pe
anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

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
Nr.
crt
.

INDICATORI BUGET
INITIAL

2020

RECTIFI-
CARE
(+/-)

BUGET
RECTIFICAT

2020
I VENITURI – total, din care :

A –Secțiunea de funcționare 
19.872
8.456

+599
+599

20.471
9.055

I .1 Venituri proprii total– d.c.
-taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor  desfășurate pe activități
Cote  și  sume  defalcate  din  impozitul  pe  venit
total, d.c.
-cote defalcate din impozitul pe venit
-sume alocate  din  cote  defalcate  din  impozitul  pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale
-sume repartizate din Fondul la dispoziția C.J.G.

5.113
509

2.892

1.150

1.742
0

+488
-100

          588

-3

-69
+660

+5.601
409

3.480

1.147

1.673
660

I.2 Sume defalcate din  TVA 7.150,00         +111 7.261
B-  sume  defalcate   din  TVA  pentru  echilibrarea
bugetelor locale 5.515 +111 5.626

II. CHELTUIELI – total, din care : 19.872 +599 20.471
II.1 Cap.70.02  Locuințe,  servicii  și   dezvoltare

publică, din care :
Subcap.70.50-Alte  servicii  în  domeniul
locuințelor dezvoltării comunale
Titlul 10- Cheltuieli de personal 
Art 10.01.01 Salarii de bază

1.996

1.501

350
297

+40

+40

+40
+40

2.036

1541

390
337

II.2 Cap.67.02 –Cultură,  recreere  și  religie  total, din
care :
Subcap.67.05.01- Sport, din care :
Titlul 71- Cheltuieli de capital
Art.71.01.03  -Mobilier,  aparatură  birotică  și  alte
active

1.323
190

20

+12
+12

+12

1.335
202

32

II.3 Cap 74.02 – Salubritate și  gestiunea deșeurilor,
din care:
Titlul  20  –  cheltuieli  cu  bunuri  și  servicii  ,  din
care 
Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar

552

323
25

+15

+15
+15

567

338
40

II.4 Cap.84.02 –Drumuri și poduri, din care :
Titlul  20  –  cheltuieli  cu  bunuri  și  servicii  ,  din
care 
Art.20.05.30-Alte obiecte de inventar
Titlul  58-  Proiecte  cu  finanțare  externă
nerambursabilă – total, din care :
Art 58.04.02- Finanțare externă nerambursabilă
Art 58.04.03- Cheltuieli neeligibile
Titlul 71- Cheltuieli de capital
Art.71.01.01 –Construcții

11.952
220

0       
         5.49

2
4.420
1.072      

  6.240
6.240

+532
+15
+15

+368
0

+368
+149
+149

12.484
235
15

5.860
4.420
1.440
6.389
6.389



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,

Stan Aurel Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Număr voturi înregistrate: Pentru= 12 ;  Împotrivă = 4;  Abţineri = 0



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe
Nr.3049  din 21.05.2020

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 599 mii lei, la sume alocate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local si   sume repartizate din Fondul la
dispozitia Consiliului Judetean ;

- La partea de cheltuieli – majorarea per total a cheltuielilor cu suma de  599 mii lei, astfel
cum este prezentat în expunerea de motive a inițiatorului.
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.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)  art.6  alin.(11)  din  Legea  nr.5/2020,  privind   a    bugetului  de  stat  pe  anul  2020,  cu  
modificările  și  completările  ulterioare,  potrivit  căruia     sumele  din  impozitul  pe  venit  încasate
suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, alocate
unităţilor  administrativ-teritoriale în cotele  prevăzute de lege,  se cuprind în bugetele locale prin
rectificare bugetară locală

Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut
şi  aprobat  în şedinţa  ordinară  a Consiliului  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  din data de
29.05.2020.

    
ŞEF SERVICIU,

Necula Tinca




