
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 34 
Din 19.05.2021 

 
Privind: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2020 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2372/07.04.2021 

 
 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. 2372 din 07.04.2021; 
 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.2377 din  
07.04.2021; 

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.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 art.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; 

 
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 2020, după cum urmează: 
 

A. BUGETUL CONSOLIDAT: 
 
a) la venituri: 

-  prevederi bugetare definitive        = 21.445.000 lei; 
-  drepturi constatate an precedent  =   7.168.583 lei; 
-  drepturi constatate an curent         = 18.823.382 lei; 
-  încasări realizate                          = 16.802.832 lei; 
-  drepturi constatate de încasat      =   7.450.514 lei. 



 
b) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale                =  26.893.000 lei; 
- credite bugetare definitive            = 28.841.000 lei; 
- angajamente bugetare       = 17.806.876 lei; 
- angajamente legale   = 16.587.088 lei; 
- plăti efectuate                             = 16.587.088 lei; 
- angajamente legale de plătit   =                 0 lei; 
- cheltuieli efective   = 14.509.784 lei. 

 
B. ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII: 

 
a) la venituri: 

- prevederi bugetare definitive     = 121.000 lei; 
- drepturi constatate an precedent  =   22.050 lei; 
- drepturi constatate an curent        =   94.858 lei; 
- încasări realizate                         =   81.663 lei; 
- stingeri pe alte căi                        =            0 lei; 
- drepturi constatate de încasat     =   35.245 lei. 

 
b) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale            = 111.000 lei; 
- credite bugetare definitive       = 121.000 lei; 
- angajamente bugetare  =   59.150 lei; 
- angajamente legale   =   53.669 lei; 
- plăti efectuate                         =   53.669 lei; 
- angajamente legale de plătit   =            0 lei; 
- cheltuieli efective   =   36.493 lei. 

 
 Art.2.- 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 

 

 
 



  
ROMANIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R,  
Nr. 2372 din 07.04.2021 
 

 
EXPUNERE   DE   MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2020 

 
         Potrivit prevederilor O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         Potrivit Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a 
prevederilor Hotărârii nr.55/23.12.2020, a Consiliului local Iveşti, judeţul Galaţi, s-a aprobat în condiții de 
autonomie programul definitiv al bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului de venituri proprii și 
subvenții pe anul 2021. 
         Programul bugetar a cuprins resurse financiare mobilizate la dispoziţia Consiliului local în vederea 
realizării obiectivelor de dezvoltare economico-socială a comunei, precum și funcționarea instituțiilor publice 
finanțate integral din bugetul local și surse în afara bugetului local. 
          Sursele financiare publice s-au constituit pe seama impozitelor și taxelor pe proprietate, pe venituri și 
câștiguri, pe bunuri și servicii, veniturilor nefiscale, veniturilor din capital, prelevate de la persoane fizice și 
juridice. 
           Programul veniturilor bugetului local pe anul 202, în sumă totală de 21.445 mii lei, a fost realizat la 
finele anului 2020, în sumă totală de 16.803 mii lei, iar în ceea ce privește drepturi totale  constatate ( anii 
precedenti + anul curent) din suma de 25.991.965 lei, iar încasările realizate sunt în  sumă de 16.802.832 lei. 

 
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2020 
-  venituri (încasări realizate)     16.802.832 lei ; 
-  cheltuieli (plăți efectuate)        16.587.088 lei ; 
-  excedent    12.961.000   lei. 

 

Denumire
a 
indicatoril
or 

Prevederi bugetare Drepturi constatate 

Încasări 
realizate 

Stingeri 
pe alte căi 
decât 
încasări 

Drepturi 
constatat
e de 
încasat 

initiale definitive 
Total, din 
care: 

din anii 
prece- 
denţi 

din anul  
curent 

TOTAL 
VENITURI 

19.772.000 21.445.000 25.991.965 7.168.583 18.823.382 16.802.832 1.738.619  7.450.514 

 
 

      Incasările realizate, în sumă totală de 16.802.832 lei sunt constituite din cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit în sumă de 3.505.026, reprezintă sume defalcate din TVA, venituri nefiscale 778.134 lei, impozite și 
taxe pe proprietate 785.240 lei, taxe pe utilizarea bunurilor 350.832 lei, venituri din capital 29.781 lei, subventii, 
și alte venituri de diverse naturi 1.460.826 lei.  
 

Contul anual de execuție bugetară întocmit la data de 31.12.2020 prezintă următoarea structură:   

 

a) informaţii privind veniturile: 

Denumirea 
indicatorilor 

Credite bugetare 

Angajamen
te bugetare 

Angajamen
t legale 

Plăţi 
efectuate 

Angaja-
mente 
legale de 
plătit 

Cheltuieli 
efective initiale definitive 

TOTAL 
CHELTUIELI 

26.893.000 18.898.000 17.806.876 16.587.088 16.587.088 0 14.509.784 



-  prevederi bugetare inițiale          19.772.000 lei; 
-  prevederi bugetare definitive      21.445.000 lei; 

- încasări realizate                         16.802.832 lei. 

b) informaţii privind cheltuielile: 

          - credite bugetare iniţiale              26.893.000 lei; 

          - credite bugetare definitive          28.841.000 lei; 

- plăți efectuate                             16.587.088 lei. 

În structura clasificaţiei bugetare, contul de execuţie al bugetului local al U.A.T. Comuna Ivești pentru 
anul 2020, se prezintă astfel: 

a). Venituri bugetul local                                                                   
-lei-  

Denumire indicatori 
Cod 

indicator 

Prevederi bugetare 

Încasări 
realizate An 

2020 

Drepturi 
constatate 

2020 

A B 1 2 3 

TOTAL VENITURI   00.01 21.445.000 25.991.965 16.802.832 

VENITURI PROPRII    49.90 7.168.583 7.483.823 5.463.273 

I.  VENITURI CURENTE  00.02 13.836.000 23.011.625 13.822.492 

A. VENITURI FISCALE  00.03 13.075.000 18.087.405 13.044.358 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL  00.04 3.578.000 3.519.286 3.519.286 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  SI 
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE  0300.02 3.578.000 3.519.286 3.519.286 

Impozit pe venit  03.02 0 14.260 14.260 

Cote si sume defalcate din impozitul pe 
venit  04.02 3.578.000 3505.026 3.505.026 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE 
PROPRIETATE  0700.02 749.000 2348928 785.240 

Impozite si  taxe pe proprietate  07.02 749.000 2348928 785.240 

Impozit si taxa pe cladiri   07.02.01 200.000 1172655 273.442 

Impozit si taxa pe teren  07.02.02 549.000 1162175 500.805 

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 
timbru  07.02.03 0 14098 10.993 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 
SERVICII    00.02 8.748.000 12219191 8.739.832 

Sume defalcate din TVA  11.02 8.389.000 8389 8.389.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti 11.02.02 1.761.000 1761000 1.761.000 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor 
locale 11.02.06 6.628.000 6628000 6.628.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 
activitati  16.02 359.000 3830191 350.832 

Impozit pe mijloace de transport 16.02.02 357.000 3822989 346.988 

Taxe si tarife pt eliberare licente si aut 16.02.03 0 1292 1.292 

Alte taxe  pe utiliz bunurilor sau pe desf act 16.02.50 2.000 5910 2.552 



C.   VENITURI NEFISCALE (cod 
00.13+00.14) 290.02 761.000 4924220 778.134 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  (cod 
30.02+31.02) 00.13 146.000 209609 152.166 

Venituri din proprietate  30.02 146.000 209609 152.166 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 146.000 209609 152.166 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 
(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 615.000 4.714.611 625.968 

Venituri din taxe administrative, eliberari 
permise (cod 34.02.02+34.02.50) 34.02 0 50 50 

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 
35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 308.000 4.307.201 302.647 

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05 + 
36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) 36.02 307.000 407.360 323.271 

Donatii si sponsorizari 37.02.01 0  0 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 29.781 29.781 

Venituri din valorificarea unor bunuri  (cod 
39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.
02.10) 39.02 0 29.781 29.781 

IV.  SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.359.000 1460826 1.460.826 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 
42.02+43.02) 00.18 2.359.000 1460826 1.460.826 

Subvenţii de la bugetul de stat  42.02 2.359.000 1165379 1.165.379 

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri 42.02.34 160.000 13.747 13.747 

Subventii din bugetul de stat pentru 
finantarea sanatatii 42.02.41 49.000 0 0 

Finantarea programelor nationale de 
dezvoltare locala 42.02.65 2.150.000 1151632 1.151.632 

Subventii de la alte administratii  43.02 0 295447 295.447 

Subventii primite de la consiliile judetene 
pentru ajutoare in situatii de extrema 
dificultate 43.02.08 0 0 0 

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru 
sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 43.02.31 0 295447 295.447 

Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului 
financiar 48.02.04 5.250.000 1489.733 1.489.733 

Sume primite în contul platilor efectate în 
anul curent 48.02.04.01 5.250.000 0 0 
     
          

        
 b).Cheltuieli bugetul local  -CENTRALIZAT- 

-lei-     

Denumire indicatori 
Cod 

indicator 
Credite de 

angajament 

Credite bugetare an 

Plăţi 
efectuate initial definitiv 

A B 1 2 3 4 

TOTAL CHELTUIELI    49.02 18.898.000 26.893.000 28.841.000 16.587.088 

Autoritati publ. si actiuni externe    51.02 0 2.567.000 2.617.000 1.957.309 

      -chelt auto. Executive și 51.02.10 0 2049.000 2049000 1652815 



legislative 

       -chelt auto. Executive 51.02.20 0 518 568000 313848 

        -cheltuieli de capital 51.02.70 0 0 0 0 

Alte servicii publice generale 54.02 0 170.000 220.000 162.349 

      -chelt publice comunitare de 
evidența a persoanelor 54.02.10 0 159000 159000 149.026 

      -chelt .alte servicii generale 54.02.20 0 11000 61000 13.323 

Ordine publica si sig. nationala  61.02 35.000 408.000 603.000 403.182 

-prot. civilă și prot. contra incend 61.02.10 0 384000 384000 363573 

-alte chelt. În domeniul ordinii 
publiceși siguranței naționale 61.02.20 0 24000 184000 39.609 

Invatamant  65.02 3.270.000 4.261.000 4.377.000 1.674.191 

       -chelt bunuri si servicii 65.02.20  871.000 899.000 634513 

       -Asistenta sociala 65.02.57 0 81.000 127.000 86.865 

       -Alte cheltuieli 65.02.59  55.000 55.000 24.500 

       -cheltuieli de capital 65.02.70 3270.000 3270.000 3270.000 872.853 

Sanatate 66.02 1.602.000 1.651.000 1.651.000 48.195 

-alte chelt. În domeniul sănătății 66.02.10  49.000 49.000 0 

Cultura, recreere si religie  67.02 712.000 1.323.000 1.237.000 373.172 

      -chelt bunuri si servicii 67.02.20 0 198.000 221.000 72.672 

       -Alte cheltuieli 67.02.59 0 425.000 394.000 300.500 

       -cheltuieli de capital 67.02.70 712.000 700.000 712.000 0 

Asigurari si asistenta sociala  68.02  2.013.000 2.361.000 1.781.297 

      -chelt personal 68.02.10  509.000 857.000 693127 

      -chelt bunuri si servicii 68.02.20  15.000 15.000 2.875 

       -Asistenta sociala 68.02.57  1.489.000 1.489.000 1.085.295 

Locuinte, servicii si dezv. publica  70.02 980.000 1996.000 2036.000 825.403 

      -chelt personal 70.02.10  350.000 390.000 366.278 

      -chelt bunuri si servicii 70.02.20  616.000 616.000 416.990 

      -transferuri interne  70.02.55  50.000 50.000 42.135 

       -Proiecte cu finantare din 
fonduri externe nerambursabile 70.02.58 830.000 830.000 8360.000 0 

       -cheltuieli de capital 70.02.70 150.000 150.000 150.000 0 

Protectia mediului    74.02  552.000 567.000 388.370 

       -chelt personal 74.02.10  229.000 229.000 217.598 

       -chelt bunuri si servicii 74.02.20  323.000 338.000 170.772 

Transporturi  - Drumuri si poduri 84.02 12.299.000 11.952.000 13.082.000 8.973.620 

       -chelt bunuri si servicii 84.02.20  220.000 768.000 110.395 

       -cheltuieli de capital 84.02.70 6439.000 6240.000 6493.000 4613062 

 
B. CONTUL DE EXECUTIE AL UNITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN 
BUGETUL LOCAL 

- venituri (încasări realizate)         81.663 lei ; 
- cheltuieli (plăți efectuate)            53.669 lei ; 
- excedent                                        215.447 lei. 

 

 

 
COD 

 
Indicatori 

Credite 
bugetare  

Credite 
bugetare 

Angajamen
te bugetare 

Angajamen
te legale 

Plăți 
efectu-

Angajamen
te legale 

Cheltuieli 
efective 

 
COD 

 
Indicator 

Prevederi 
bugetare 

inițiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Total drepturi 
constatate 

 
Încasări 
realizate 

 
Stingeri 
pe alte 

căi 

 
Drepturi 

constatate 
de încasat 

An 
precedent 

An curent 

01.10 Venituri  111.000 121.000 22.050 94.858 81.663 0 35.245 



inițiale definitive ate de 
plătit 

50.10 Cheltuieli 111.000 121.000 59.150 53.669 53.669 0 36.493 

 
În structura clasificaţiei bugetare, contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al comunei Ivesti, pe anul 2020, se prezintă astfel: 
a).  Venituri institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 

-lei- 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Prevederi bugetare 

Încasări 
realizate 

Anul 2020 
An 

2020 
Drepturi 

Constatate 

A B 1 2 3 

1 TOTAL VENITURI  00.01 121.000 116.908 81.663 

9 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE  00.13 97.000 99.948 64.703 

10 Venituri din proprietate   30.10 97.000 99.948 64.703 

12 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 43.000 47.912 30.714 

13 
Alte venituri din concesiuni si 
inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 43.000 47.912 30.714 

17 Venituri din utiliz. pasunilor comunale 30.10.09 54.000 52.036 33.989 

21 
C2.  VANZARI DE BUNURI SI 
SERVICII  00.14 24.000 16.960 16.960 

22 Venituri din prestari de servicii si alte  33.10 24.000 16.960 16.960 

24 Taxe si alte venituri in invatamnt 33.10.05 24.000 16.960 16.960 

 
b). Cheltuieli instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local  

                                                                                                                                              -lei- 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 

Credite bugetare 

Plăţi 
efectuate 

An 
2020 

Credite 
bugetare 
Definitive 

A B 1 2 3 

1 TOTAL CHELTUIELI  49.10 111.000 121.000 53.669 

14 Invatamant  65.10 14.000 21.200 21.200 

63 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica  70.10 43.000 43.000 32.469 

80 
Agricultura, silvicultura, piscicultura 
si vanatoare  83.10 54.000 54.000 0 

 
                                                                                           P R I M A R, 
                                          
                                                                                      Gheoca Maricel 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
 P R I M A R ,  
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Nr.  2377 din 07.04.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2020 

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

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 2020, 
contul de execuție având următoarea structură: 

A. BUGETUL CONSOLIDAT: 
a) la venituri: 

-  prevederi bugetare definitive        = 21.445.000 lei; 
-  drepturi constatate an precedent  = 7.168.583   lei; 
-  drepturi constatate an curent         = 18.823.382 lei; 
-  încasări realizate                          = 16.802.832 lei; 
-  drepturi constatate de încasat      =   7.450.514 lei. 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale                =  26.893.000 lei; 
- credite bugetare definitive            = 28.841.000  lei; 
- angajamente bugetare        = 17.806.876  lei; 
- angajamente legale   = 16.587.088  lei; 
- plăti efectuate                              = 16.587.088 lei; 
- angajamente legale de plătit   =                  0 lei; 
- cheltuieli efective   = 14.509.784  lei. 

 
B. ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII: 

a) la venituri: 
- prevederi bugetare definitive      = 121.000 lei; 
- drepturi constatate an precedent  = 22.050   lei; 
- drepturi constatate an curent        =94.858    lei; 
- încasări realizate                          =81.663    lei; 
- stingeri pe alte căi                        =          0   lei; 
- drepturi constatate de încasat      = 35.245   lei. 

b) la cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale             =111.000 lei; 
- credite bugetare definitive        =121.000 lei; 
- angajamente bugetare   = 59.150  lei; 
- angajamente legale   = 53.669  lei; 
- plăti efectuate                         = 53.669  lei; 
- angajamente legale de plătit   =          0  lei; 
- cheltuieli efective   = 36.493  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 întocmeşte și prezintă 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 mai 2021. 
 

ŞEF SERVICIU, 
Caraiman Tincuța 


