
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.  33
Din 18.09.2020

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: 5861 din 15.09.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit  în şedinţa extraordinară din
data de 15.09.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 5861/15.09.2020;

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. 5864 din  15.09.2020;

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  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  H.G.R.nr.758/2020,  privind  alocarea  unei  sume  din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,   prevăzut în bugetul de stat pe anul
2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale;

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



I N D I C A T O R I
BUGET
INIȚIAL

2020

RECTIFICARE
(+/-)

BUGET
RECTIFICAT

2020

Venituri  – total 20.521 +376 20.897

Cap.11.02.02 Sume defalcate din TVA pt.finantare 
cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor

1.635 +126 1.761

Cap.11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale

5.626 +250 5.876

Cheltuieli – total 27.917 +376 28.293
Cap.54.02 Alte servicii publice generale din care :
Art.20.01 Bunuri si servicii

50
50

+50
+50

100
100

Cap 61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul ordiniii publice si
sigurantei nationale din care :
Titlul 20 Bunuri si servicii
20.05.30 alte obiecte de inventar
20.30 alte bunuri si servicii
Titlul 71 cheltuieli de capital

109

109
7

85
0

+95

+60
25
35
35

204

169
32

120
35

Cap.68.05 asistenta sociala in caz de invaliditate care :
Titlul 10 Cheltuieli cu salariile
Art 10.01.01 Salarii de baza

1.665

491
427

+123

+123
+123

1.788

614
550

Cap.65.02 Invatamant, total din care :
Titlul 20. bunuri si servicii
Titlul 57 Asistenta sociala

4.261
871
26

+108
+62
+46

4.369
933
72

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  general  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  va comunica prezenta
hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Borșan Tatiana Toma Zanfirica 

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



 ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA IVESTI
PRIMAR
Nr .  5861  /    15.09.2020

EXPUNERE  DE  MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Ivești, județul Galați

 Avand in vedere prevederile art.19 alin (2), din Legea nr.273/2006,  Legea finantelor publice
locale; 

Avand in vedere prevederile art 129, al.4, lit a din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ,  propunem rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza :

Avand in vedere necesitatea asigurarii fondurilor pentru plata salariilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap ;

Avand in vedere necesitatea asigurarii  fondurilor necesare scolilor pentru achizitionarea de
dezinfectanti, lampi bactericide ,masti, solicitate in baza referatelor nr.992 si 2738 din 14.09.2020 :

Avand in vedere OUG nr.135/2020, privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoare
adaugata   pentru finantarea  cheltuielilor  descentralizate  la nivelul  comunelor,  adresa  Ministerului
Finantelor Publice nr.474749/2020, adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Galati
nr.15613/27.08.2020 si  H.G.R.  758/11.09.2020 privind  rectificarea  sumelor  defalcate  din  taxa  pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, propunem majorarea bugetului local cu suma
de 376 mii lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli

La partea de venituri : - majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 376 mii lei,
dupa cum urmeaza :
INDICATORI BUG.

INITIAL
2020

RECTIF.
(+/-)

BUG.
RECTIF.
2020

Venituri  – total 20.521 +376 20.897

Cap.11.02.02 Sume defalcate din TVA pt.finantare 
cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor

1.635 +126 1.761

Cap.11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale

5.626 +250 5.876

La partea de cheltuieli – majorarea per total a cheltuielilor cu suma de +376 mii lei , dupa 
cum urmeaza :

INDICATORI BUG.
INITIAL
2020

RECTIF.
(+/-)

BUG.
RECTIF.
2020

Cheltuieli – total 27.917 +376 28.293



Cap.54.02 Alte servicii publice generale din care :
Art.20.01 Bunuri si servicii

50
50

+50
+50

100
100

Cap 61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul ordiniii 
publice si sigurantei nationale din care :
Titlul 20 Bunuri si servicii
20.05.30 alte obiecte de inventar
20.30 alte bunuri si servicii
Titlul 71 cheltuieli de capital

109

109
7

85
0

+95

+60
25
35
35

204

169
32

120
35

Cap.68.05 asistenta sociala in caz de invaliditate 
care :
Titlul 10 Cheltuieli cu salariile
Art 10.01.01 Salarii de baza

1.665

491
427

+123

+123
+123

1.788

614
550

Cap.65.02 Invatamant, total din care :
Titlul 20. bunuri si servicii
Titlul 57 Asistenta sociala

4.261
871
26

+108
+62
+46

4.369
933
72

Cap 54.02 Alte servicii publice generale = +50 mii lei sume necesare finantarii cheltuielilor privind
organizarea alegerilor locale (transport membrii biroului electoral de circumscriptuie, plata membrilor
personalului auxiliar al birourilor electorale ale sectiilor de votare, achizitia de masti si alte materiale)
Cap 61.50 Alte  cheltuieli  in  domeniul  ordiniii  publice si  sigurantei  nationale  = +95 mii  lei,
pentru:
Bunuri  si  servicii  ==+60  mii  lei  pentru  achizitia  de  materiale  de  dezinfectie,  masti,  manusi,
dezinfectanti ;
Cheltuieli  de  capital  = +35 mii lei  pentru  achizitia  de statii  de  dezinfectie  cu termoscanere  de
temperatura incorporate pentru scoli si primarie, statii ce urmeaza a fi folosite si la sectiile de votare.
Cap.65.02 Invatamant,  = +108 mii lei din care :
Bunuri si servicii = +62 mii lei , achizitii de masti dezinfectanti,lampi, substanțe bactericide precum
si pentru reparatii curente la Scoala V.I.Popa (racordarea  corpului  secundar al scolii la canalizarea
comunei si amenajarea unui grup sanitar interior)
Asistenta sociala = +46 mii lei , suma necesara finantarii cheltuielilor pentru copii cu nevoi speciale
(CES)
68.02 –Asistenta sociala  = +  123 mii lei , suma necesara pentru plata salariilor si contributiilor
aferente ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap ;

Este de competenta Consiliului local  de a analiza si a dispune rectificarea propusa.

Primar,

Hamza Cornel

                                                                                                                                     



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe
Nr.5864  din 15.09.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Ivești,
județul Galați

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 vederea asigurării fondurilor pentru
plata salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap și fondurilor necesare unităților de
învățământ pentru achiziționarea de dezinfectanți, lămpi bactericide, măști, ce nu au fost prevăzute
inițial în bugetul local.

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune rectificarea cheltuielilor bugetului local, dupa
cum urmeaza :

a) Bugetul local al comunei Ivești :
- La partea de venituri – majorarea per total a veniturilor cu suma de  376 mii lei, astfel cum

este prezentat în expunerea de motive a inițiatorului 
- La partea de cheltuieli – majorarea per total a cheltuielilor cu suma de 376 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)  H.G.R.nr.758/2020,  privind    alocarea  unei  sume  din  Fondul  de  rezervă  bugetară  la  
dispoziţia Guvernului,  prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-
teritoriale, potrivit căreia comunei Ivești i-a fost alocată suma de 250 mii lei;

Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi
aprobat  în  şedinţa  extraordinară  a  Consiliului  local  al  comunei  Iveşti,  judeţul  Galaţi,  din  luna
septembrie 2020.

    ŞEF SERVICIU,
Necula Tinca




