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H O T Ă R Â R E A  Nr. 32 
 

Din 19.05.2021 
 
Privind: utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 2020, pentru finanțarea 
deficitului secțiunii de dezvoltare. 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 3137 din  11.05.2021  

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

19.05.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3137 din  11.05.2021; 
 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. 3138 din  
11.05.2021; 

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.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. 58 alin. (1) lit.„a” din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările și 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 utilizarea sumei de 10.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2020, 

ca sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, din care:  
 

a) 10.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiție „Modernizare străzi rurale în comuna 
Ivești,  judetul Galați”.  
 



Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Mihalache Tanța    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.  3137 din  11.05.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al 

anului 2020, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare 

  
        Potrivit prevederilor art. 129, alin. (4) litera (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul  Local aprobă, la 
propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 
bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 
        Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbatere și aprobare are 
ca temei legal dispozițiile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată 
și completată , art. 58 alin. (1) - Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate 
la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 
achitarea plăţilor restante, 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 secțiunii de funcționare și 
dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.  
 

       Având în vedere faptul că, în primele 6 luni ale anului se produc decalaje între 
veniturile încasate și cheltuielile secțiunii de dezvoltare, este necesară acoperirea 
deficitului secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea investiției în continuare „Modernizare 
străzi rurale în comuna Ivești, judetul Galați”  cu suma de 10.000 lei. 
   Consiliul local are competența adoptării proiectului de hotărâre prezentat în 
conformitate cu prevederile legale arătate mai sus. 
 
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel  



ROMANIA  
JUDETUL GALATI  
COMUNA IVESTI  
P R I M A R  
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr.  3138 din 11.05.2021 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 La proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 
2020, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare 

 

            Proiectul de hotărâre pe care îl propunem spre analiză, dezbatere și aprobare are ca 
temei legal dispozițiile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată, art. 58 alin. (1)   « Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la 
art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea 
plăţilor restante, 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) »  
      Având în vedere faptul că din excedentul bugetului local înregistrat la finele anului 2020, 
suma de 7.307.000 lei este pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare , propunem spre 
aprobare deblocarea și utilizarea parțială a sumei 10.000 lei pentru finanțarea investiției în 
continuare Modernizare străzi rurale în comuna Ivești, judetul Galați. 
      
 
 
   
                 

 

 

                                                        SEF SERVICIU , 
 
                                                        Caraiman Tincuța 
 


