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H O T Ă R Â R E A  Nr. 29 
Din 26.06.2020 

 
Privind: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019 

Inițiator: Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2471 din 02.06.2020 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.06.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.2471 din 02.06.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 2475 din 
02.06.2020; 
 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, 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 Minoritati, Validare, Juridică şi 
de disciplină ; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (4) lit.”a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.20 alin.(1) lit.”c” şi art. 57 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli, pentru 
anul 2019, după cum urmează: 
 

A. BUGETUL CONSOLIDAT: 
 
a) la venituri: 

-  prevederi bugetare definitive        = 20.592.000 lei; 
-  drepturi constatate an precedent  = 20.656.000 lei; 
-  drepturi constatate an curent         = 13.658.085 lei; 



-  încasări realizate                          =  13.173.173 lei; 
-  drepturi constatate de încasat      =   7.168.583 lei. 
 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale                = 22.730.000 lei; 
- credite bugetare definitive            = 23.653.000 lei; 
- angajamente bugetare       = 10.804.494 lei; 
- angajamente legale   = 10.178.510 lei; 
- plăti efectuate                             = 10.178.510 lei; 
- angajamente legale de plătit   =                 0 lei; 
- cheltuieli efective   = 15.118.900 lei. 

 
B. ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII: 

 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare definitive     = 72.000 lei; 
- drepturi constatate an precedent  = 28.469 lei; 
- drepturi constatate an curent        =104.967 lei; 
- încasări realizate                         =111.386 lei; 
- stingeri pe alte căi                        =          0 lei; 
- drepturi constatate de incasat     = 22.050 lei. 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale            =109.000 lei; 
- credite bugetare definitive       =115.000 lei; 
- angajamente bugetare  = 53.499 lei; 
- angajamente legale   = 51.496 lei; 
- plăti efectuate                         = 51.496 lei; 
- angajamente legale de plătit   =          0 lei; 
- cheltuieli efective   = 39.008 lei. 

 
 Art.2.- Secretarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 
interesați. 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Tăbăcaru Georgică    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 12 ;  Împotrivă = 5;  Abţineri =0 
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    JUDEŢUL GALAŢI 
     COMUNA IVEŞTI 
           P R I M A R ,  
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 

Nr. 2475 din 02.06.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 
2019 

 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136, alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.129 alin. (4) lit.”a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, și ale art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite are obligaţia 
de a prezenta anual  contul de execuţie a bugetului local pentru anul anterior. 
 In expunerea de motive a fost prezentată, în mod detaliat, execuţia bugetului local pentru 
anul 2019, contul de executie având următoarea structură: 

C. BUGETUL CONSOLIDAT: 
 
a) la venituri: 

-  prevederi bugetare definitive        = 20.592.000 lei; 
-  drepturi constatate an precedent  = 20.656.000 lei; 
-  drepturi constatate an curent         = 13.658.085 lei; 
-  încasări realizate                          =  13.173.173 lei; 
-  drepturi constatate de încasat      =   7.168.583 lei. 
 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale                = 22.730.000 lei; 
- credite bugetare definitive            = 23.653.000 lei; 
- angajamente bugetare       = 10.804.494 lei; 
- angajamente legale   = 10.178.510 lei; 
- plăti efectuate                             = 10.178.510 lei; 
- angajamente legale de plătit   =                 0 lei; 
- cheltuieli efective   = 15.118.900 lei. 

 
D. ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII: 

 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare definitive     = 72.000 lei; 
- drepturi constatate an precedent  = 28.469 lei; 
- drepturi constatate an curent        =104.967 lei; 
- încasări realizate                         =111.386 lei; 
- stingeri pe alte căi                        =          0 lei; 
- drepturi constatate de incasat     = 22.050 lei. 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale            =109.000 lei; 
- credite bugetare definitive       =115.000 lei; 



- angajamente bugetare  = 53.499 lei; 
- angajamente legale   = 51.496 lei; 
- plăti efectuate                         = 51.496 lei; 
- angajamente legale de plătit   =          0 lei; 
- cheltuieli efective   = 39.008 lei. 

 
 În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1) lit.”c” din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au 
competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale prin urmărirea şi 
raportarea execuţiei bugetelor locale. Potrivit art.57 alin.(1) din această lege, ordonatorul principal de 
credite intocmeşte si prezinta spre aprobare consiliului local contul anual de executie a bugetului 
local.  
 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 luna iunie 2020. 
 
 
        ŞEF SERVICIU, 
 
             Necula Tinca 
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