
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  27 
Din 19.04.2021 

 
Privind: aprobarea bugetului general centralizat și a programului de investiții al comunei Ivești, 
județul Galați pe anul 2021 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2485/13.04.2021 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
19.04.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 2485/13.04.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 
2489/13.04.2021; 

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

Având în vedere Raportul de avizare al 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, tineret și sport ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică 
şi de disciplină ; 
 Având în vedere prevederile art. 88 și art.129 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.„a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.3, art.5 și ale art.7 din Legea nr.15/2021, a bugetului de 
stat pe anul 2021; 

Având în vedere Scrisoarea nr. 463040/2021, a Ministerului Finanțelor Publice; 
Având în vedere adresa nr.GLR_TRZ-5128/18.03.2021 a Ministerului Finanțelor Publice; 

       Având în vedere Deciziile nr.646/2021 și nr.647/2021 ale Direcției Generale Regionale a 
Finanțelor Publice Galați; 

Având în vedere prevederile Ordinului comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.244/2651/2010, 
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) 
şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.2, alin (1), pct.50 și 51, art.3 alin.(1), art.8 
lit.”a” şi lit.”b”, art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) lit.”a“, art.25-26, art.31, art.35 alin.(6) şi art.39 din 
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(3) lit.”a” și art.196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



Art.1.- Se aprobă bugetul general centralizat al comunei Ivești, județul Galați pentru anul 
2021, după cum urmează: 

 
a) venituri totale   = 15.770 mii lei 
b) cheltuieli totale = 21.424 mii lei 

 
Art.2.- Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Ivești, județul Galați 

pentru anul 2021, după cum urmează: 
 

a) venituri totale = 15.770 mii lei, din care: 
a.1. Venituri Secţiunea de funcţionare = 13.148 mii lei 
a.2. Venituri Secțiunea de dezvoltare  =   2.622 mii lei 

b) cheltuieli totale = 21.424 mii lei, din care: 
 b.1.Cheltuieli Secţiunea de funcţionare = 13.148 mii lei 
       b.2. Cheltuieli Secţiunea de dezvoltare =   8.276 mii lei  

c) deficit acoperit din excedentul din anul 2020 = 12.961 lei,  
potrivit Anexelor nr.1 - 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3.- Se aprobă bugetul general centralizat pentru activităţile finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii, după cum urmează: 
 

A. venituri totale = 82 mii lei, din care: 
- venituri secţiunea de funcţionare =82 mii lei. 

 
B. cheltuieli totale = 93 mii lei, din care: 

- cheltuieli secţiunea de funcţionare = 93 mii lei,  
potrivit Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4.- Se aprobă Programul de  investiţii publice, pe grupe de investiții și surse de 
finanțare, pentru anul 2021, în sumă de 8.276 mii lei, potrivit Anexei nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.5.- Se aprobă utilizarea în anul 2021, a excedentului bugetului local al anului 2020, a 
sumei de 12.961 mii lei, ca sursă de finanțare pentru: 

a) acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent  în sumă de 7.307 mii lei; 

b) acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în sumă de 5.654 mii lei. 
 

Art.6.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.7.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 
                       Gruia Ion 
 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

                        Toma Zanfirica 
 
 

 
Consilieri în funcţie:  17          Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0 ;  Abţineri = 0 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R,  
Nr. _____ din ____________ 
 

 
EXPUNERE   DE   MOTIVE 

 
La proiectul de hotarare privind bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul institutiilor 
publice si activitatilor finantate integral  din venituri proprii, programul de investitii al comunei  
pe anul 2021 

 
 Obiectul proiectului de hotarare il constituie stabilirea volumului si structurii veniturilor 
pe surse si  al alocarii cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul local, institutii publice si 
activitati finantate integral sau partial din venituri proprii,  pentru comuna Ivesti, in anul 
2021, regimul acestora precum si responsabilitatile institutiilor implicate in procesul de 
executie al acestora. 
 
 I.- La elaborarea bugetului local al comunei Ivesti, s-a avut in vedere pe langa 
prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare , ale Legii nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, a 
estimarilor pe anii 2022-2024, si precizări transmise de catre Ministerul Finanţelor 
Publice, cu adresa nr. GLR_TRZ-5128/18.03.2021 , prin care  se aloca 90% din 
necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari transmis de către unitățile 
administrativ-teritoriale,deciziile nr.646/2021 si 647/2021 ale DGPP Galati;  
Conform prevederilor art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare: „Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza 
prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza 
numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.” 
         Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 
15/2021,pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor,sectoarelor şi municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice 
locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din 
bugetele locale ale acestora. 



        In legatura cu veniturile si cheltuielile bugetelor locale, Ministerul Finantelor 
Publice, prin scrisoarea nr. 463040/2021, face urmatoarele precizari : 
- 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 apartinând 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 și completările ulterioare, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative 
au obligația să prevadă distinct credite 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. 
     La estimarea cheltuielilor vor fi avute in vedere , in principal, urmatoarele masuri : 
-mentinerea in anul 2021 a cuantumului brut al salariilor si sporurilor de care 
beneficiaza personalul din administratia publica locala, la nivelul acordat pentru luna 
decembrie 2020; 
-mentinerea in anul 2021 a cuantumului indemnizatiei de hrana la nivelul anului 
2020; 
-neacordarea voucherelor de vacanta prevazute de OUG nr. 8/2009 privind 
acordarea de vouchere de vacanta, aprobata  cu modificari si completari prin Legea 
nr. 94/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-prorogarea pana in anul 2022 a masurii de acordare a indemnizatiei pentru limita de 
varsta pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene;   
- în vederea asigurării derulării în condiţii normale a procesului de finanţare a 
cheltuielilor de investiţii din bugetele locale pe anul 2021, 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 privind contextul macroeconomic, 
metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 si a estimarilor pentru 
anii 2022-2024, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor locale transmisa de Ministerul Finantelor Publice cu 
adresa nr 462196/2021. 
       Proiectele de investitii finantate in cadru perioadei de programare bugetara a Uniunii 
Europene 2014-2020 se cuprind in buget la titlul 58 « Proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 » respectiv  la capitolele si 
subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora. 
        Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a 
proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot 
utiliza excedentul anul al bugetului local ;  
        Potrivit prevederilor art. 58, al (1) din Legea finantelor publice locale  nr.273/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare excedentul anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar 
următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 
    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 
    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 
 
       In bugetul local al comunei Ivesti pe anul 2021, se propune a se realiza venituri in suma 
totala de  15.770 mii lei , iar la cheltuieli in suma de  21.424 mii lei, cu un  deficit de  5.654 
mii lei, care potrivit prevederilor Legii finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare se va acoperi in faza de programare a bugetului local  din excedentul 
anului 2020.    
 
STRUCTURA SI REGIMUL VENITURILOR BUGETULUI LOCAL 
 

Potrivit prevederilor art.2, pct. 50 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, veniturile unitatilor administrativ teritoriale se 
constituie in doua sectiuni : 

 
A) Sectiune de functionare- veniturile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 
50,din Legea nr.273/2006, sunt următoarele: 



    a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepţia veniturilor din valorificarea unor 
bunuri, sumelor reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi a sumelor aferente depozitelor 
speciale pentru construcţia de locuinţe; 
    b) venituri proprii ale instituţiilor publice locale finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii; 
    c) subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente; 
    d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor 
curente; 
    e) venituri din împrumuturi acordate instituţiilor şi serviciilor publice locale sau activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii; 
    f) vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, care 
se reflectă cu valoare negativă. 
 
B) Sectiunea de dezvoltare  - veniturile secţiunii de dezvoltare, prevăzute la alin. (1) pct. 
51, din Legea nr.273/2006, sunt următoarele: 
 
   a) vărsăminte din secţiunea de funcţionare; 
   b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea 
mijloacelor fixe şi sume aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe; 
   c) subvenţii pentru cheltuieli de capital; 
   d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor de 
capital; 
   e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări 
 Constituirea  resurselor financiare publice  se face pe seama impozitelor, taxelor, 
contributiilor si veniturilor nefiscale prelevate de la persoane fizice si juridice, cotelor si 
sumelor defalcate din impozitul pe venit, sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, sume defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, subventiilor primite de la bugetul 
de stat ; 
 Incasarea impozitelor , taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului local 
pe anul 2021, de orice natura si provenienta, se efectueaza  in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor Legii  privind finantele publice locale 
nr.273/2006 , cu  modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 15/2021,  privind bugetul 
de stat pe anul 2021. 

Veniturile bugetului local al comunei Ivesti propuse a se realiza  in anul 2021, sunt  in 
suma totala de 15.770 mii lei din care :                                                                          

 -mii lei-                                       
Nr. 
Crt. 

 
S  P  E  C  I  F  I  C  A  T  I  E 

SUMA 

 VENITURI – total – din care : 15.770,00 



A -Sectiunea de functionare  13.148,00 
I   Venituri proprii – d.c. 

1)-impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal  
2)-impozite si taxe pe proprietate 
3)-taxe pt.utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor  
desfasurate pe activitati 
4)-venituri din proprietate 
5)-vanzari de bunuri si servicii  
6)Cote si sume defalcate din impozitul pe venit –d.c. : 
6.1)-cote defalcate din impozitul pe venit 
6.2) -sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
6.3) -sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 

5.199,00 
 

14,00 
785,00 
351,00 

                
152,00 
626,00                

3.271,00 
1.301,00 

 
1.970,00 

0 
II Sume defalcate din  TVA 8.326,00          
 A- sume defalcate  din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la 

nivelul comunelor –total d.c. 
   a)-pt.invatamant total din care : 
-pt. finantarea cheltuielilor prevazute la art.104, alin(2),lit.b – e din 
Legea educatiei nr.1/2011 
-pt. burse 
   b)-pt.finantarea drepturilor asistentilor personali aipersoanelor cu 
handicap grav sau indemniz lunare ale persoanelor cu handicap 
grav 
   b)-pt.finantarea cheltuielilor cu ajutorul pt.incalzirea locuintei, pt. 
beneficiarii de ajutor social 
   d)-plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar 
   e)-drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 
invatamantul de masa 
   f) –pentru finantarea serviciului public de evidenta persoanei sub 
autoritatea consiliului local al comunie  
B- sume defalcate  din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale-total, 
d.c. 
-sume defalcate pentru echilibrare  
-modernizare strazi  

               
2.802,00 
1.066,00 

 
881,00 
185,00 

1.390,00 
  

116,00                                
 

110,00 
 

100,00 
 

20,00 
 

5.524,00 
4.524,00 

 
 

1.000,00 
III Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 623,00 
 -subventii pentru acordare ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

lemne, carbuni, combustibili petrolieri 
3,00 

 -Subventii pentru Centrul de vaccinare 620,00 
 B.- Sectiunea de dezvoltare 2.622,00 



 -varsaminte din sectiune de functionare 1.000,00 
 -subventii pentru finantarea programelor de dezvoltare locala 1.622,00 

 
I.-VENITURI PROPRII- in suma totala de 5.199 mii lei, fundamentarea veniturilor 

proprii ale bugetului local al comunei s-a facut la nivelul realizarilor din anul 2020, avandu-
se in vedere prevederile art.14, alin.(7) din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, gradul de realizare a veniturilor proprii programate a 
se realiza, in ultimii 2 ani, pe fiecare an in parte a fost sub procentul de 97 %; 
 
Impozite si taxe pe proprietate in suma de 785 mii lei, reprezinta 

• impozit cladiri persoane fizice si juridice – total 273 mii lei , din care impozit 
cladiri  persoane fizice 115 mii lei si impozit cladiri persoane juridice 158 mii lei  ; 

• impozit terenuri persoane fizice si juridice – total 512 mii lei din care impozit teren  
persoane fizice 159 mii lei, impozit terenuri persoane juridice 21 mii lei, impozit pe teren 
extravilan 321 mii lei si taxe timbru si alte taxe timbru 11 mii lei ; 

 
Taxe pentru utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 
activitati in suma de 351 mii lei – reprezinta 

• taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice si juridice in suma totala de  
347 mii lei din care : taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice 313 mii lei si taxe 
asupra mijloacelor de transport persoane juridice 34 mii lei , alte taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizarii bunurilor 4 mii lei; 
 
Venituri din proprietate in suma de 152 mii lei – reprezinta 
      -venituri din concesiuni si inchirieri 152 mii lei 
 
Vanzari de bunuri si servicii in suma de 626 mii lei – reprezinta 

• venituri din  amenzi, penalitati si confiscari  in suma totala de 303  mii lei  
diverse venituri 323 mii lei ( c/v taxa de salubrizare, taxe eliberari autorizatii de constructii, 
etc.)  
 
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  – in suma de 3.271 mii lei  - reprezinta 
      -  1.301 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit,suma estimata a se incasa din cota 
defalcataa de 63%, suma aprobata prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Galati nr.647/18.03.2021; 
      -  1.970 mii lei- sume alocate din cote defalcate de 14 % din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale,aprobate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Galati nr. nr 647/18.03.2021. 
 
II.-SUME DEFALCATE DIN TVA- in suma totala de 8.326 mii lei ,(4.524 mii lei suma 
alocata prin Decizia Directorului DGRFP Galati nr.647 din 18.03.2021 ; 1.000 mii lei suma 



alocata in conformitate cu prevederile art. 4 lit. d) si ale Anexei nr. 7/03 din Legea bugetului 
de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, sumel edefalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, alocate bugetelor locale pentru finantarea unor 
proiecte de investitii si a altor cheltuieli pentru Comuna Ivesti ; 1.736 mii lei alocata prin 
Decizia Directorului DGRFP Galati nr.646 din 18.03.2020  si  1.066 mii lei suma alocata prin 
Decizia Directorului DGRFP Galati nr. 690 din 02.04.2021  din care : 
 
A- sume defalcate  din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la nivelul comunelor – 
2.802 mii lei ,total d.c 

1) -Sume defalcate din TVA pentru finantare invatamant- 881 mii lei, pentru 
finantarea de baza a cheltuielilor prevazute la art.104, alin(2), lit.b – e din Legea educatiei 
nr.1/2011; 

 Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de 
învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. 

 Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru 
următoarele categorii de cheltuieli: 
a) cheltuielile cu pregatirea profesionala; 
b) cheltuielile cu evaluarea periodică  a elevilor; 
c) cheltuielile cu bunuri si servicii; 

Finanţarea de bază a unei unităţi şcolare rezultă prin multiplicarea costului standard 
per elev/preşcolar cu coeficienţi specifici unităţii şcolare şi cu numărul de elevi, şi se aprobă 
anual prin hotărâre a Guvernului. 

Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele 
locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per elev/preşcolar. Costul 
standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, 
specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/preşcolar se face de către 
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile prezentei 
legi şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar cuprinde reprezentanţii Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai partenerilor sociali şi ai structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale. Alocarea fondurilor pentru finanţarea de bază a 
unităţii de învăţământ se face pe baza unei formule de finanţare aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului care ia în considerare costul standard 
per elev/preşcolar, numărul de elevi/preşcolari din unitatea de învăţământ, precum şi factorii 
de corecţie dependenţi de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba 
de predare şi alţi factori. 

Finanţarea de bază aprobată anual prin legea bugetului de stat se repartizează pe 
comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către direcţiile generale 
ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de 



specialitate a inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti. 

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat ca finanţare de bază, nu pot fi executate silit pentru 
recuperarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

2)- Sume defalcate din TVA pentru burse 185 mii lei  
3)-Sume defalcate din TVA pt.finantarea drepturilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap 
grav 1.390 mii lei;  

4)- Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor cu ajutorul pt.incalzirea 
locuintei, pt. beneficiarii de ajutor social in suma de 116 mii lei ; 
 5) -Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar – 110 mii 
lei ; 

6)-Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 
invatamantul de masa – 100 mii lei. 

7)–Finantarea  serviciilor publice de evidenta a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor locale ale comunelor -20 mii lei. 
 B.  Sume defalcate  din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale = 4.524 mii lei 
III.- SUBVENTII – in suma de 623 mii lei  din care : 

• pentru finantarea cheltuielilor cu incalzirea locuintei cu lemn, carbune, combustibil 
lichid, gaze naturale in suma de 3 mii lei; 

• pentru centrul de vaccinare -620 mii lei . 
 
 IV. VENITURI PENTRU SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE = 2.622 mii lei , din care : 

- 1.622 mii lei subventii pentru finantarea programelor de dezvoltare locala, 
OUG.28/2013- Gradinita program prelungit  

- Varsaminte din sectiunea de functionare = 1.000 lei  
 

REGIMUL SI  DESTINATIILE CHELTUIELILOR  BUGETULUI  LOCAL 
 

Conform prevederilor art.2, alin (3) si (5) din  Legea nr.273/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare cheltuielile bugetare ale unitatii administrativ teritoriale se impart in 
doua sectiuni : 
 
1. Secţiunea de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 
alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 
împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea 
competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.  

Cheltuielile secţiunii de funcţionare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele: 



a) cheltuieli de personal; 
b) bunuri şi servicii; 
c) dobânzi; 
d) subvenţii; 
e) transferuri curente între unităţile administraţiei publice; 
f) alte transferuri pentru cheltuieli curente; 
g) asistenţă socială; 
h) rambursări de credite; 
i) alte cheltuieli; 
j) împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice locale sau activităţi finanţate integral din 
venituri proprii. 
2. Secţiune de dezvoltare - partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), 
cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde  cheltuielile de 
capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, 
zonal sau local, după caz.  

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele: 
a) cheltuieli de capital; 
b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare; 
c) transferuri pentru cheltuieli de capital; 
d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;. 
e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanţare 
externă nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate. 

Cheltuielile prevazute a se realiza in bugetul local pe anul 2021 , reprezinta limite 
maxime ce nu pot fi depasite, iar modificarea lor se poate face in conformitate cu 
prevederile, Legii finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare . 

Angajarea, contractarea de bunuri, lucrari, si servicii precum si efectuarea de 
cheltuieli de catre ordonatorul de credite se va efectua numai cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare si in limita creditelor bugetare aprobate. 
 In structura economica si functionala cheltuielile totale ale bugetului  local pe anul 
2021 previzionate a se efectua  sunt in suma de 21.424 mii lei, suma ce rezulta din 
incasarea veniturilor din sectiunea de functionare in suma de 1.000 mii lei, venituri din 
sectiunea de dezvoltare 2.622 mii lei si  varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare  din 
excedentul bugetului local din 2020, in suma de 5.654 mii lei . 
                                                                                                            
                                                                                                                       -mii lei- 
S  P  E  C  I  F  I  C  A  T  I  E 
 

         SUMA 

CHELTUIELI  -total – d.c. 21.424 



Cheltuieli – sectiunea de functionare – din care : 
-cheltuieli de personal 
-cheltuieli bunuri si servicii 
-asistenta sociala 
-alte cheltuieli  
-fond de rezerva la dispozitia Consiliului local 
Cheltuieli  – sectiunea de dezvoltare – din care : 
- transfer investitii apa canal 
- cheltuieli de capital 70 

13.148 
4.286 
6.238 
1.504 

470 
650                                      

8.276 
50 

8.226 
  
1.Sectiunea de functionare cuprinde cheltuieli pentru : 
 -cheltuieli de personal – in suma de 4.286 mii lei, reprezinta nivelul cheltuielilor 
necesare finantarii salariilor, indemnizatiilor de hrana si contributiilor aferente,  pentru 
numarul de posturi aprobate in Organigrama si statul de functii al comunei Ivesti, din care : 

Ordonatorul principal de credite are obligatia sa se incadreze in cheltuielile de 
personal , numarul maxim de posturi si in structura posturilor, mentionate pentru fiecare 
serviciu in parte, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza si a 
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevazute de lege, ordonatorilor secundari 
de credite bugetare.  
 Cheltuieli pentru bunuri si sevicii  - 6.238  mii lei, s-au prevazut sumele minime 
pentru finantarea cheltuielilor cu iluminatul, incalzire, posta, telefon, materiale de intretinere 
si gospodaresti, furnituri de birou, igenizare scoli, contracte pentru prestari servicii iluminat 
public, copiatoare, sisteme de calcul, c/v combustibil pentru autogunoiera, incarcator, 
tractor, autoutilitara, achizitii de bunuri si materiale, pregatire profesionala a salariatilor din 
administratia publica, asistenta sociala si protectie civila, contributii ale UAT la realizarea 
unor lucrari si servicii de interes public local, cheltuieli cu deplasarile personalului, cheltuieli 
cu transportul cadrelor didactice. 
          Asistenta sociala- 1.504 mii lei reprezinta sumele pentru plata  ajutorului de 
incalzire a locuintelor, ajutoare de urgenta, indemnizatii persoane cu handicap si pentru 
plata ajutorului copiilor cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, 
plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii 
participarii in invatamantul prescolar . 
 
 Alte cheltuieli – 470 mii lei reprezinta sume pentru acordarea de burse scolare,  
sume ce se transfera la Asociatia sportiva Ivesti si la cele patru parohii de pe raza 
administrativ teritoriala a  Comunei Ivesti ; 
            Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Local -650 mii lei  
   
       -Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital – 8.276  mii lei , s-au prevazut  
cheltuieli pentru documentatii tehnico- economice- avize, lucrari de constructii noi, pentru 
dotari mijloace fixe, precum  si realizarea a doua gradinite din care una cu finantare 



nationala conform prevederilor OUG 28/2013 si una cu finantare de la Ministerul Educatiei 
Nationale . 

 
Cheltuielile propuse a se realiza in bugetul pe 2021, detaliate pe activitati sunt : 

 
CAPITOLUL  51.02 -Cheltuielile pentru autoritatile publice = 4.099 mii lei, care se 
finanteaza din bugetul local pe anul 2021 din care : 
A)-Sectiunea de functionare = 3.481 mii lei din care : 
 
- cheltuieli de personal = 2.231 mii lei  - reprezinta cheltuieli cu salarii ,indemnizatii 
consilier , indemnizatii hrana si contributii aferente. Prevederile bugetare pentru cheltuieli de 
personal pe anul 2021, s-au fundamentat pentru finantarea unui numar de 27 posturi  si 16 
consilieri locali. 
 
- cheltuieli bunuri si servicii = 1.250 mii lei din care : 
a) -  bunuri si servici = 570 mii lei, din care : cheltuieli cu furnituri de birou = 20 mii lei ; 
materiale de intretinere si gospodaresti = 8 mii lei ; iluminatul, incalzire = 65 mii lei ; apa 
,canal, salubrizare = 12 mii lei ; posta, telefon = 50 mii lei ; alte materiale si prestari  de 
servicii cu caracter functional = 57 mii lei(materiale consumabile copiator, imprimante, 
materiale electrice, achizitie carnete chitantier impozite si taxe, alte materiale cu caracter 
functional ) ; alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 120 mii lei( abonamente 
service copiator, sisteme de calcul, abonamente legislatie, cheltuieli  pentru prestari servicii 
de consultanta tehnica soft (contabilitate, legis, registre agricole, impozite si taxe, 
salarizare,evaluari ale patrimoniului public si privat al comunei, contract interventie, analiza 
risc) ; reparatii curente primarie 200 mii le si 20 mii reparatii apartamente din patrimoniul 
comunei ;  carburant auto 15 mii lei ; 
b) - obiecte de inventar = 60 mii lei pentru achizitia de imprimante, unitati centrale 
calculator, memorii interne si externe calculator si alte bunuri de natura  obiectelor de 
inventar; 
d) - deplasari, detasari, transferuri = 20 mii lei, cheltuieli privind deplasarile interne ale 
personalului in interesul serviciului ; 
e) -pregatire profesionala = 20 mii lei, cheltuieli cu  pregatirea profesionala conform 
legislatiei in vigoare  a personalului din cadrul aparatului propriu al Primarului ; 
f) -protectia muncii = 20 mii lei, cheltuieli cu SSM (sanatatea si securitatea muncii) 
g) -contributii al APL la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local = 100 
mii lei, cheltuieli pentru plata cotizatiei la ACoR Galati si plata contribuiei pentru auditorul 
financiar din cadrul structurii de audit intern al AcoR.,alte contributii curentei ; 
h) -alte cheltuieli 463 mii lei d.c.– prime de asigurare non viata = 25 mii lei, pentru 
asigurarea cladirilor si bunurilor din incinta primariei si RCA si 215 mii lei  evaluari/reevaluari 
terenuri, ridicari topo, servicii de cadastru si alte cheltuieli diverse si neprevazute. 
 



  B)-Sectiunea de dezvoltare = 618 mii lei din care : 
 - echipamente IT ( laptop-uri, calculatoare) =50 mii lei ;  
  - autoturism Duster =100 mii lei  
  - realizare site =6 mii lei ;  
  - amenajare teren si parcare sediu nou primarie = 450 mii lei  
  - generator – 2 buc = 12 mii lei  
 
CAPITOLUL  54.02 
 
54.02.05 FONDUL DE REZERVA BUGETARA = 650 mii lei  
 
54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidenta = 212 mii lei, din care : 
 
A)-Sectiunea de functionare – 207 mii lei , din care : 
 
-cheltuieli de personal 197 mii lei -reprezinta cheltuieli cu  salarii, indemnizatii hrana, cote 
angajator pentru compartimentul evidenta populatiei  Prevederile bugetare pentru cheltuieli 
de personal pe anul 2021 s-au fundamentat pentru finantarea unui numar de 3 posturi . 
-cheltuieli pentru bunuri si servicii =  10 mii lei din  care : 
a)- bunuri si servicii = 8 mii lei : pentru  alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare /imprimate stare civila, consumabile pentru serviciu evidenta populatiei ; 
b)- deplasari interne = 2 mii lei, cheltuieli privind deplasarile interne ale personalului in 
interesul serviciului ; 
B)-Sectiunea de dezvoltare = calculator  5 mii lei  
 
CAPITOLUL 61.02 
 
61.02.05 - Cheltuieli pentru protectia civila, protectia contra incendiilor = 211 mii lei, 
din care :  
A)-Sectiunea de functionare = 185 mii lei  din care : 
-cheltuieli de personal = 128 mii lei -reprezinta cheltuieli cu  salarii, indemnizatie pentru 
hrana incepand, cote angajator pentru compartimentul situatii de urgenta  Prevederile 
bugetare pentru cheltuieli de personal pe anul 2021 s-au fundamentat pentru finantarea 
unui 2 posturi pentru protectie civila – situatii de urgenta ;  
-cheltuieli pentru bunuri si servicii = 57 mii lei din  care : 
a)-bunuri si servicii = 57 mii lei  din care : pentru asigurarea de carburant pentru situatii 
de urgenta = 4 mii lei ; piese de schimb pentru autoutilitara situatii de urgenta = 1 mii lei ;  
posta,telecomunicatii,internet = 2 mii lei ; materiale si servicii cu caracter functional 
materiale  
( revizii tehnice autoutilitara asigurari CASCO, RCA, mentenanta sirena, intretinere  pichet 
de incendiu)= 11 mii lei ; echipament de protectie 7 mii lei , imprimanta 2 mii lei ; 



 - lucrari de decolmatare a Raului Barlad =30 mii lei 
B)-Sectiunea de dezvoltare = 26 mii lei, d.c.  
- laptop 4 mii lei 
 - modul container spatiu situatii de urgenta 22 mii lei;  
 
61.02.50-Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale = 277 mii 
lei, din care : 
A)-Sectiunea de functionare = 277 mii lei  din care : 
-cheltuieli de personal = 267 mii lei -reprezinta cheltuieli cu  salarii, indemnizatii de hrana, 
cote angajator pentru compartimentul situatii de urgenta  si compartimentul paza publica. 
Prevederile bugetare pentru cheltuieli de personal pe anul 2021 s-au fundamentat pentru 
finantarea unui numar 6 posturi de  paznici  publici. 
- cheltuieli bunuri si servicii =10 mii lei – reprezinta 9 mii lei echipament de protectie  si 1 
mii lei cheltuieli pentru protectia muncii . 
 
CAPITOLUL 65.02 -Cheltuieli pentru invatamant  
 

I. SCOLILE DIN COMUNA IVESTI  = 1.793 mii lei, din care : 
 

A)-Sectiunea de functionare – 1.623 mii lei din care : 
1) Finantarea de baza a cheltuielilor ( sume defalcate din TVA)  prevazute de art.104, 
alin (2) ,lit b – d, si finantare complementara conform prevederilor art.105 din Legea 
Educatiei Nationale nr.1/2011  – 1.066 mii lei, din care:  
- cheltuieli bunuri si servicii (cheltuielile cu pregatirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea 
periodică  a elevilor, cheltuielile cu bunuri si servicii)   – 881 mii lei  
- alte cheltuieli - burse elevi – 185 mii lei  
-2) Finantarea complementara conform prevederilor art.105 (Bugetul local) – bunuri si 
servicii 457 mii lei pentru  urmatoarele cheltuieli: 
- 170 mii lei cheltuieli cu naveta cadrelor didactice ; 
- 199 mii - reparatii curente ;   
- 30 mii lei - obiecte de inventar;   
- 11 mii lei - cheltuielile cu deplasarile interne in interes de serviciu ale personalului didactic 
si didactic auxiliar; 
- 47 mii lei – alte cheltuieli cu bunuri si servicii. 
 
- Ajutoare sociale – 100 mii lei  , reprezinta sume ce se acorda elevilor cu cerinte 
educationale speciale conform prevederilor art 26 al 1 si 2  din Metodologia privind 
organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copii, elevii si tinerii cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatamantul de masa, aprobata prin Ordinului MECTS 
5574/07.10.2011 si HGR 421/2008, privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de 
hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala. 



 B)-Sectiunea de dezvoltare = 170 mii lei-   
– cheltuieli de capital = 170 mii lei , d.c.  
a)– pentru amenajare teren de sport Scoala V.I .Popa – 150 mii lei  
b) – centrala Scoala HP Bengescu= 5 mii lei    
c) – doua puturi forate la Scoala Negoita Danaila = 15 mii lei 
 

II. 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului = 2.255 mii lei , d.c. 
 
A)-Sectiunea de functionare = 110 mii lei 

-  Ajutoare sociale 110 mii lei pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din 
familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar  ( tichetele de 
gradinita)  
                B)-Sectiunea de dezvoltare = 2.145 mii lei 
 a)- Realizare si dotare Gardinita program prelungit in comuna Ivesti, judetul Galati, cu o 
valoare totala a investitiei ramasa de executat in suma de 1.775 mii lei din care : suma de 
1.622 mii lei finantare prin programul national de dezvoltare locala OUG 28/2013 ,153 mii lei 
cofinantare bugetul local; 
  b) -Realizare Gradinita cu program normal 3 clase = 370 mii lei, cofinantare bugetul local.
  
 
CAPITOLUL 66.02 Cheltuieli pentru sanatate – 690 mii lei , d.c.  
   
66.02.50.50  Alte institutii si actiuni sanitare – centrul de vaccinare –690 mii lei 
 
 A)-Sectiunea de functionare –620 mii lei, reprezinta cheltuieli de intretinere a spatiului 
special amenajat si prestari servicii cadre medicale (salarii)  
 B) Sectiunea de dezvoltare – 70 mii lei , d.c. : 
- Infiintare (construire) Dispensar uman sat Bucesti, comuna Ivesti, judetul Galati 35 mii lei              
( cerere de finantare si consultanta)  
- Infiintare (construire) Dispensar uman sat Ivesti, comuna Ivesti, judetul Galati 35 mii lei           
(cerere de finantare si consultanta) 
 
CAPITOLUL 67.02-Cheltuielile pentru cultura , recreere si religie- 680  mii lei, cheltuieli 
ce  se finanteaza din bugetul local pentru : 
 
67.03.07 Camin cultural = 72 mii lei din care : 
A )-Sectiunea de functionare – 37 mii lei 
-cheltuieli bunuri si servicii – 37 mii lei din care: 
a) -  bunuri si servici = 35 mii lei, din care : materiale de intretinere si gospodaresti 2 mii 
lei ; iluminatul, incalzire = 29 mii lei ; apa ,canal,salubrizare = 1 mii lei ; alte materiale si 



prestari  de servicii cu caracter functional = 2 mii lei(alte materiale cu caracter functional ) ; 
ambienturi centrala =1 mii lei ; 
b) – alte cheltuieli – prime asigurare non viata = 2 mii lei, pentru asigurare cladire camin 
cultural si bunuri aflate in incinta. 
B) Sectiunea de dezvoltare =35 mii lei – Proiect Reabilitare si dotare camin cultural sat 
Bucesti, comuna Ivesti , judetul Galati ( cerere de finantare si consultanta)  
 
67.05.01 Sport = 205 mii lei, din care : 
A)-Sectiunea de functionare – 80 mii lei 
a) asociatii si fundatii = 80 mii lei, suma ce va fi transferata in contul Clubului Sportiv 
Gloria Ivesti, in vederea asigurarii cheltuielilor curente ale acestuia; 
B) Sectiunea de dezvoltare = 125 mii lei , din care : 
 - Proiect Reabilitare Sala de Sport comuna Ivesti -35 mii lei (cerere de finantare si 
consultanta); 
- Proiect Reabilitare Baza sportiva comuna Ivesti – 45 mii lei (cerere de finantare si 
consultanta); 
-Proiect Reabilitare Stadion comuna Ivesti – 45 mii lei(cerere de finantare si consultanta).  
 
67.05.03 Gradini publice, parcuri, zone verzi =66 mii lei, din care : 
A)-Sectiunea de functionare – 66 mii lei, din care : 
a) -  bunuri si servicii = 16 mii lei, din care : iluminatul, incalzire = 15 mii lei ; alte materiale 
si prestari  de servicii cu caracter functional = 1 mii lei (alte materiale cu caracter functional 
) ;  
b) – reparatii la scena pentru Festivalul Vinului si achizitionare arbori – 50 mii lei 
 
67.02.50 Alte servicii in domeniul culturii , recreerii si religiei = 173 mii lei 
A)-Sectiunea de functionare = 173 mii lei din care : organizare Festivalul vinului 80 mii lei ; 
iluminat la Festival =2 mii lei, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 1 mii 
lei ;  
Achizitii cadouri pentru 1 iunie ziua copilului 20 mii lei ; achizitii cadouri pentru craciun  50 
mii lei ; organizarea festivitatii a 50 de ani de la casatorie 20 mii lei. 
 
67.02. 06 Servicii religioase – 205 mii lei , reprezentand alte cheltuieli pentru sustinerea 
cultelor religioase , din care :  
-Parohia Bucesti =25 mii lei , pentru continuarea lucrarilor de  constructie a centrului social ; 
-Parohia Diecheni = 25 mii lei pentru refacerea pardoselii in biserica si altar ; 
-Parohia Ivesti = 130 mii lei din care 25 mii lei – reparatii biserica si 105 mii lei –montare 
gard  
-Parohia Ivesti-Blajeri = 25 mii lei pentru intretinerea bisericii si executare lucrari de finisare 
exterioare a bisericii ; 
 



CAPITOLUL CAP 68.02-Cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala –cheltuieli ce 
se finanteaza din bugetul local pe anul 2020 din care : 
 
Subcap 68.05.02 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate = 1.802 mii lei, din 
care : 
A)- Sectiunea de functionare –1.802 lei, din care : 
- cheltuieli de personal – 672 mii lei –reprezinta cheltuieli cu salarii , indemnizatii pentru 
hrana si cote angajator pentru finantarea unui numar de 17 asistenti persoane cu handicap . 
- cheltuieli asistenta sociala – 1.130 mii lei reprezinta sume pentru asigurarea 62 
indemnizatii persoane cu handicap. 
 
Subcap 68.15.01 Ajutor social = 173 mii lei, din care : 
A)- Sectiunea de functionare= 173 mii lei 
-cheltuieli bunuri si servicii = 9 mii lei  pentru  cheltuieli cu protectia muncii, la beneficiarii 
de venit minim garantat 
- cheltuieli asistenta sociala –164 mii lei reprezinta sume pentru  
a) ajutor de incalzire pt beneficiarii de ajutor social – 116 mii lei ; 
b) ajutor incalzire din subventii –3 mii lei ; 
c) ajutoare de urgenta – 45 mii lei, pentru familiile si persoanele aflate in dificultate. 
 
Subcap 68.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale = 245 mii lei 
A)- Sectiunea de functionare = 245 mii lei, din care: 
- cheltuieli de personal –236 mii lei –reprezinta cheltuieli cu salarii, indemnizatii pentru 
hrana  si cote angajator pentru finantarea unui numar de 4 asistenti sociali din cadrul 
compartimentului de asistenta sociala . 
-cheltuieli bunuri si servicii = 9 mii lei , din care 4 mii lei pentru alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare (imprimate VMG, alocatii etc) si 3 mii lei pentru  cheltuieli cu 
protectia muncii si 2 mii lei -imprimanta 
 
CAPITOLUL  70.02-Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte , din 
care : 
 
Subcap 70.05.01 Alimentare apa = 170 mii lei, din care : 
A)-Sectiunea de functionare – 120 mii lei, din care 
- cheltuieli bunuri si servicii – 120 mii lei, pentru asigurarea contributie redeventa, ce 
trebuie restituite operatorului regional SC Apa-Canal, conform prevederilor contractului de 
delegare a gestiunii ,cotizatia anuala la ADI Apa canal. 
B)-Sectiunea de dezvoltare = 50 mii lei , din care : 
-transferuri  50 mii lei – suma ce va fi transferata din bugetul local catre  ADI Apa Canal in 
vederea cofinantarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Galati, aprobata prin HCL 35/2017. 



 
Subcap 70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale = 580 mii lei, din care : 
A)-Sectiunea de functionare = 580 mii lei, din care : 
-cheltuieli bunuri si servicii – 580 mii lei din care : 
- pentru energie electrica – 140 mii lei , consum energie electrica iluminat public ; 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 60 mii lei pentru asigurare service 
retea electrica, becuri, alte materiale electrice ; 
-obiecte de inventar 125 mii lei, achizitii lampi electrice 
-lucrari iluminat imprejmuire cimitire – 20 mii lei 
-lucrari electrice montat stalpi – 14 mii lei 
-extindere LEA str. Mariuca Zamfir din satul Bucesti, comuna Ivesti, judetul Galati – 60 mii 
lei 
-demontare si montare LEA zona Blajeri – 41 mii lei  
- consultanta pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public – procedura de achizitie -120 
mii lei  
 
Subcap 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei,servicii de dezvoltare comunala = 
1747 mii lei, din care : 
 
A)-Sectiunea de functionare = 727 mii lei, din care : 
 
-cheltuieli de personal– 340 mii lei, reprezinta cheltuieli  pentru plata salariilor, 
indemnizatie pentru hrana  si  contributii aferente angajatorului. Prevederile bugetare pentru 
cheltuieli de personal pe anul 2021, s-au fundamentat pentru finantarea unui numar de 8 
posturi muncitori in serviciul de gospodarie locala. 
- cheltuieli bunuri si servicii – 387 mii lei din care : 
- carburant auto 20 mii lei si benzina motocositori = 10 mii lei  
-piese de schimb pentru echipamentele din dotare = 30 mii lei 
- alte materiale si prestari  de servicii cu caracter functional = 30 mii lei , pentru prestari 
servicii Loconfort, materiale pentru gospodarire locala  etc. ; 
- ierbicid =10 mii lei ;  
- obiecte de inventar  = 83 mii lei , din care 10 mii lei –echipament de protectie, 28 mii lei –( 
2 motocositori, compresor aer si masina spalat camioane), 35 mii lei – platani, 10 mii -10 
bucati cantare piata agroalimentara ; 
- protectia muncii = 5 mii lei ; 
- contributii  administratia publica locala GAL =30 mii lei 
-prime de asigurare cladiri + RCA= 10 mii lei ; 
- alte cheltuieli = 159 mii lei , intocmire documentatie cadastrale, avize si autorizatii piata 
agroalimentara si cheltuieli diverse si neprevazute 
B)-Sectiunea de dezvoltare = 1.020 mii lei , din care : 
 



1) PUG = 190, din care : 114 mii lei executie plan urbanistic general; 11 mii lei -studiul 
arheologic si 11 mii lei -studiul istoric, Registrul Spatiilor Verzi – 54 mii lei 

2) Studiul de Fezabilitate –Proiect ANL de tip locuinte sociale si pentru tineri cu 20 
unitati de locuit = 110 mii lei ;   

3) Strategia de dezvoltare Locala 2021-2027 = 30 mii lei  
4) Imprejmuire spatiu gospodarie locala ( proiectare si executie) =260 mii lei 
5) Buldoexcavator = 400 mii lei 
6) Imprejmuire partiala tarabe partea de nord Piata Agroalimentara din comuna Ivesti, 

judetul Galati = 30 mii lei; 
 

CAPITOLUL 74.02- Protectia mediului = 1.179 mii lei, din care :  
 
Subcap 74.05.02 Colectarea si transportul gunoiului menajer = 1.179 mii  lei, din care : 
A)-Sectiunea de functionare – 1.157 mii lei, din care : 
 – cheltuieli de personal – 215 mii lei – pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile , 
indemnizatii pentru hrana si cotele aferente serviciului de salubrizare. Prevederile bugetare 
pentru cheltuieli de personal pe anul 2021 s-au fundamentat pentru finantarea unui numar 
de  4 posturi . 
- cheltuieli pentru bunuri si servicii – 942 mii lei din care : 
a)- bunuri si servicii  – 942 mii lei din care pentru : 
- iluminat – 5 mii lei 
- achizitie combustibil si lubrefianti autogunoiera, incarcator, tractor - 60 mii lei (motorina, 
benzina, ulei) 
- piese de schimb pentru utilajele din dotarea serviciului – 50 mii lei (inlocuire motor tractor 
cauciucuri masina gunoi, incarcator frontal, alte piese de schimb pentru utilajele din dotare); 
- prestari servicii si alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 315 mii lei (prime 
asigurare utilaje, taxe RCA, taxe verificari tehnice, rovinieta,  taxe licenta serviciu ,c/v 
depozitare gunoi menajer la groapa de gunoi ; materiale de intretinere, prestari servicii de 
ridicare a animalelor moarte, contributii pentru ANRSC, intretinere si reparatii utilaje, 
deszapezirea drumurilor comunale, etc.) 
- obiecte de inventar = 50 mii lei pentru achizitie cosuri stradale, pubele gunoi , alte 
echipamente necesare desfasurarii activitatii de salubrizare ; 
- echipament de protectie – 10 mii lei  
- protectia muncii = 6 mii lei. 
-contributii ADI Ecoserv si alte cheltuieli = 25 mii lei 
-materiale consumabile parc auto - 6 mii  
- reparatii auto = 25 mii lei  
- executia unui numar de 10 platforme si confectionarea a 10 bucati containere -26 mii lei  
- alte cheltuieli – 279 mii lei si 85 mii lei –documentatia pentru Infiintare Serviciul de 
salubrizare – gestiune directa 
 



B)-Sectiunea de dezvoltare = 22 mii lei  
Modul container tip birou = 22 mii lei  
 
CAPITOLUL 84.02 -Cheltuielile pentru transport si comunicatii  -4.620 mii lei ce se 
finanteaza din bugetul local pe anul 2021 , din care : 
A)-Sectiunea de functionare – 630 mii lei , pentru 
a)- Bunuri si servicii – 630 mii lei din care :  
- lucrari de intretinere statii maxi-taxi – 20 mii lei  
- materiale si mentenanta sistem de supraveghere =30 mii lei. 
- lucrari de intretinere drumuri prelungirea str. Rosiori si prelungirea str. Alex. Lapusneanu si 
prelungirea str. Avicola  si zona SMA Bucesti =450 mii lei ;  
- prestari servicii si alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 140 mii lei, din 
care :  inchiriere autogreder, buldozer = 60 mii lei, achizitie balast, transport = 40 mii lei si 
30 mii lei cheltuieli diverse si neprevazute. 
B)-Sectiunea de dezvoltare –  3.990 mii lei, din care : 
 -cheltuieli de capital – 3.990 mii lei, pentru finantarea : 

• Achizitionarea a 14 bucati semnalizatoare intermitente trecere pietoni = 40 mii lei  

• Amenajare trotuar strada Gen. E. Grigorescu (Romtelecom + Liesti)= 650 mii lei 

• Construire santuri betonate zona Politie - Rosu si Galben = 765 mii lei  

• Constructie pasarela Spital Ivesti ( proiectare si executie) = 1.200 mii lei  

• Documentatie DALI drumuri extravilane din Comuna Ivesti, judetul Galati =100 mii lei 

• Documentatie DALI/SF, avize, proiectare pentru imbracaminte asfaltica si 
acostamente consolidate -trotuare si santuri la nivelul comunei Ivesti, judetul Galati = 
80 mii lei 

• DALI pentru obiectivul Modernizare si reabilitare drumuri locale in satele Bucesti si 
Ivesti, comuna Ivesti, judetul Galati = 125 mii lei  

• Construire gard stradal ( delimitare zona pietonala) = 50 mii lei  

• Modernizare drumuri Comuna Ivesti (CNI)= 35 mii lei ( consultanta )  

• Sistem supraveghere video Comuna Ivesti, judetul Galati ( lucrari instalatii curenti 
slabi – extindere sistem  de supraveghere video ) = 250 mii lei   

• Modernizare strazi rurale in comuna Ivesti, jud Galati (200 mii lei executia lucrarilor  
si 8 mii lei dirigentie de santier si 7 mii lei taxe ISC) = 215 mii lei  ; 

• Modernizare strazi din comuna Ivesti, judetul Galati  = 480 mii lei  
 

 Investitiile propuse a se realiza in anul 2021 din bugetul local in suma de 8.276 mii 
lei  sunt cele prevazute in sectiunea de dezvoltare a bugetului local, la cheltuieli de capital, 
pe capitole si obiective si reprezinta investitii noi sau in continuare ,pentru care s-au intocmit 
si aprobat documentatii tehnico economice, sau urmeaza a se intocmi documentatii tehnice, 
precum si investitiile : Realizare si dotare Gardinita program prelungit in comuna Ivesti, 
judetul Galati si Realizare Gradinita cu program normal 3 clase ; 
 



Utilizarea excedentului bugetar 
 
Avand in vedere prevederile art.58 , alin.( 1), lit “a” excedentul bugetului local al anului 

2020, in suma de 12.961 mii lei,  propunem a se utiliza astfel: 
           a) 7.307 mii lei,  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. b); 
           b) 5.654 mii lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ,respectiv 
investitiile care sunt prevazute la fiecare capitol. 
 
 

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 
 
In ceea ce priveste bugetul activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2021 propunem : 
 
I.- La partea de venituri se propune   a se realiza venituri in suma de 82 mii lei , din 
care : 
A)-Sectiunea de functionare – 82 mii lei , din care : 
-Venituri din proprietate – 65 mii lei din care :  
          -concesiuni si inchirieri piata, sala de sport -31 mii lei;  
          -venituri din utilizarea pasunilor comunale – 34 mii lei. 
-Venituri din prestari servicii- 17 mii lei ,din care : 
           -taxe si alte venituri din invatamant 
II.- La partea de cheltuieli se propune suma de 93 mii lei din care : 
a) - sectiunea de functionare – 93 mii lei, din care : 
- cheltuieli de personal – 22 mii lei ; 
- cheltuieli cu bunuri si servicii – 71 mii lei. 
Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii propus a se realiza pe capitole 
in anul 2021, se prezinta astfel :  
Cap.65.10 – Invatamant = 28 mii lei din care : 
A) Sectiunea de functionare = 28 mii lei 
-cheltuieli cu bunuri si servicii  = 28 mii lei  
Cap.70.10- Locuinte si servicii de dezvoltare –31 mii lei, din care : 
A) Sectiunea de functionare- 31 mii lei 
-cheltuieli de personal – 22 mii lei, pentru plata salariului si contributiilor aferente pentru ½ 
norma administrator la Piata; 
-bunuri si servicii – 9 mii lei, din care : 

• 7 mii lei la Piata agroalimentara pentru finantare energie electrica si  incalzire ; 

• 1.5 mii lei materiale pentru curatenie ; 

• 0.5 mii lei pentru Apa canal  
Cap.83.10 –Pasune comunala = 34 mii lei, din care: 



A) Sectiunea de functionare = 34 mii lei, din care pentru: 
-bunuri si servicii = 34 mii lei cheltuieli pentru efectuarea lucrarilor de amenajare pastorala, 
achizitia de ingrasamant, si alte materiale pentru intreinere suprafetelor de pasune aflate in 
proprietatea Consiliului local . 

Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii este buget component al bugetului 
general consolidat al unitatii administrativ teritoriale si se aplica aceleasi prevederi legale 
mentionate la bugetul local. 

Este de competenta Consiliului Local al comunei Ivesti  aprobarea bugetului local de 
venituri si cheltuieli , a veniturilor si cheltuielilor finantate integral din venituri proprii si a 
veniturilor in afara bugetului pentru anul 2021.                    
 

PRIMAR, 
MARICEL GHEOCA 
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JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R  
Serviciul financiar-contabil, Salarizare-resurse umane, 
buget patrimoniu, Impozite si taxe 
Nr.2489 din13.04.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind bugetul local de venituri și cheltuieli, bugetul instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral  din venituri proprii, programul de investiții al comunei  pe anul 
2021 
 

 
 Prezentul raport de specialitate/r este întocmit în conformitate cu prevederile art.136 

alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 În bugetul general consolidat al U.A.T.comuna Ivești pe anul 2021, se propune a se 
realiza venituri în sumă totală de  15.770 mii și cheltuieli de 21.424 mii lei. 
  
            Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli include : 

 
a) venituri totale = 15.770 mii lei, din care: 

a.1. Venituri Secţiunea de funcţionare = 13.148 mii lei 

a.2. Venituri Sectiunea de dezvoltare = 2.622  mii lei, 

 

b) cheltuieli totale = 21.424 mii lei, din care: 

 b.1.Cheltuieli Secţiunea de funcţionare = 13.148 mii lei; 

 b.2. Cheltuieli Secţiunea de dezvoltare = 8.276 mii lei.  

 

           Deficit acoperit din excedentul din anul 2020= 12.961 mii lei 

  

            Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate din venituri proprii 

şi subvenţii, cuprinde: 

a) venituri totale =82 mii lei, din care: 
   venituri secţiunea de funcţionare = 82 mii lei. 
 

b)   cheltuieli totale =93 mii lei, din care: 
    cheltuieli secţiunea de funcţionare =93 mii lei. 
 

Programul de  investiţii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare, pentru anul 
2021, însumează 8.276 mii lei. 

 
 Se propune utilizarea in anul 2021, a excedentului bugetului local al anului 2020, a 

sumei de 12.961 mii lei, ca sursa de finantare pentru: 
a) acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent   in suma de 7.307 mii lei; 



b) acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare in suma de 5.654 mii lei. 

Aprobarea bugetului local se va face in conformitate cu urmatoarele prevederi legale: 
a. art.88 și art.129 alin.(4) lit.„a”, art.139 alin.(3) lit.”a”  din O.U.G.nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
b. Legea nr. 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021,  
c. Adresa nr. GLR_TRZ-5128/18.03.2021, a Ministerului Finanţelor Publice privind 

estimarile pe anii 2022-2024, si precizări transmise  
d. Deciziile nr.646/2021 si nr.647/2021 ale D.G.R.F. Galati; 
e. Ordinul comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.244/2651/2010, pentru aprobarea 

metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi 
ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale; 

f. art.1 alin.(2), art.2, alin (1), pct.50 si 51, art.3 alin.(1), art.8 lit.”a” şi lit.”b”, art.19 
alin.(1), art.20 alin.(1) lit.”a“, art.25-26, art.31, art.35 alin.(6) şi art.39 din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având la bază cele prezentate mai sus propun, Consiliului local al comunei Ivesti, 
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ivesti , bugetul institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral  din venituri proprii, programul de investitii al comunei  pe anul 
2021. 

 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

Caraiman Tincuța 
 

 


