
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.  32
Din 11.08.2020

Privind: aprobarea alocării prin transfer de la bugetul local,  a unor sume pentru  finanţarea unor
activităţi culturale

Iniţiator: Hamza Cornel, primarul comunei Iveşti, județul Galaţi;
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4216 din 14.07.2020

Consiliul  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
11.08.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 4216 din 14.07.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti,  judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 4218 din
14.07.2020;

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

Având în vedere prevederile  art.129,  alin.(4)  lit.”a”  și  alin  (7)  lit.“d”  din OUG nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere  prevederile art.6 precum si ale Anexei nr. 10, Capitolul II, Litera B, Punctul
9 (Cultură, recreere și religie), lit.”a 9” (Alte servicii culturale) din Legea nr.5/2020, privind bugetul de
stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având  în  vedere  prevederile  art.5  alin.(1)  lit.”a”,  alin.(3)  şi  alin.(4),  și  art.27  din  Legea
nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aprobă alocarea prin transfer de la bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei
Iveşti, județul Galaţi, a sumei de 20.000 mii lei pentru finanţarea unor activităţi culturale, prilejuite de
sărbătorirea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, din comuna Iveşti, judeţul Galaţi.

Art.2.- Alocarea sumelor aprobate in baza art.1 din prezenta,  se va face pe bază de referat
de necesitate şi documente justificative, semnate de către beneficiari  sau reprezentanţii legali  ai
acestora.



Art.3.- Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Anghel Maricel Toma Zanfirica 

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



ROMANIA
JUDEȚUL GALATI
COMUNA IVESTI
P R I M A R
Nr.4216 din 14.07.2020 

EXPUNERE   DE   MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii prin transfer de la bugetul local, a unor
sume pentru  finantarea unor activităţi culturale in comuna Ivesti, judeţul Galaţi

Obiectul proiectului de hotarare il constituie aprobarea alocarii de sume in vederea
finantarii unor activităţi culturale in comuna Ivesti, judeţul Galaţi.

Propun spre aprobare Consiliului local, alocarea prin transfer a sumelor aprobate in
bugetul  local  de venituri  si  cheltuieli  pentru anul 2020,  astfel  cum este rectificat,  pentru
activitățile  culturale prilejuite  de  sărbătorirea  familiilor  care  au  implinit  50  de  ani  de
căsătorie, din comuna Iveşti, judeţul Galaţi. Se va acorda o diplomă de onoare și un sprijin
financiar în sumă de 500 de lei, cuplurilor familiale care au împlinit 50 de ani de căsătorie de
la ultimul eveniment organizat în anul 2018, și au domiciliul în comuna Ivești.

Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanei din comuna Ivești va 
acorda sprijinul necesar pentru desfășurarea acestor activități.

Sumele aprobate de Consiliul  local  vor  fi  decontate doar pe baza de documente
justificative.

Consiliul local al comunei Ivesti are competenta adoptarii proiectului de hotarare 
prezentat.

P R I M A R ,

Hamza Cornel



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Compartimentul ADMINISTRATOR PUBLIC
Nr.4217 din 14.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea alocarii prin transfer de la bugetul local, a unor
sume pentru  finantarea unor activităţi culturale in comuna Ivesti, judeţul Galaţi

Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are in vedere aprobarea alocarii prin
transfer  de  la  bugetul  local,  a  unor  sume pentru   finantarea  unor  activităţi  culturale  in
comuna Ivesti, judeţul Galaţi.

Activităţile culturale sunt prilejuite sărbătorirea familiilor care au implinit 50 de ani de
căsătorie, din comuna Iveşti, judeţul Galaţi, care se va desfăşura cu respectarea condițiilor
impuse de cadrul legal;

Având în vedere  prevederile art.6 precum si ale Anexei nr. 10, Capitolul II, Litera B,
Punctul 9 (Cultura, recreere si religie), lit.”a 9” (Alte servicii culturale) din Legea nr.5/2020,
privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale
art.5  alin.(1)  lit.”a”,  alin.(3)  si  alin.(4),  si  art.27  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local are competenţa adoptării proiectului de hotărâre prezentat de iniţiator,
in baza prevederilor art.129 alin.(7) lit.”d” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare in sedinta ordinara din august 2020.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Bararu Oana - Giorgiana




