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JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  44 
Din 14.06.2021 

 
Privind: aprobarea alocării prin transfer de la bugetul local, a unor sume pentru  finanțarea activităților: 
cultură, ale cultelor religioase și sport de pe raza comunei Ivești 

Initiator: Gheoca Maricel, primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3927 din 03.06.2021 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
14.06.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, 
județul Galați, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3927 din 03.06.2021; 
 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. 3930 din 
03.06.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr.1, pentru agricultură și activități economico - 
financiare; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.4 lit.„a”, alin.(7) lit.„d” și „f”, și alin.(8) lit.„a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.3, art.7 precum și ale Anexei nr.10, Capitolul I, Litera B, Punctul 
7, lit.„d” (Alte cheltuieli în domeniul învățământului), Punctul 9 (Cultură, recreere și religie), lit.„a. 7” (Alte 
servicii culturale),  lit.„b” (Sport), b. 1 „Sport”, și lit. „c” (Servicii religioase) și lit.„d” Alte servicii în 
domeniul culturii, recreerii și religiei” din Legea nr. 15/2021, privind bugetul de stat pe anul 2021; 
 Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) şi alin.(4), din Legea nr.273/2006, 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin 
Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 alin.(2) lit.„a”, „b” si „c” și art.5 din Normele metodologice 
pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin 
din Hotărârea de Guvern nr.1470/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 18^1 alin.(1) și alin.(3) și art.81 alin.(2) din Legea nr.69/2000, a 
educației fizice și sportului, 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 alocarea prin transfer de la bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei 

Ivești, județul Galați, a sumei de 170.000 lei pentru finanţarea în anul 2021 a următoarelor activităţi 
culturale:  

 



a) Organizare festivităţi prilejuite de ziua copilului 01 iunie  = 20.000 lei ; 
b) Acordare daruri de Crăciun pentru scolari și preșcolari  = 50.000 lei;  
c) Organizare festivitate sarbatorire 50 ani de la căsătorie  = 20.000 lei; 
d) Organizarea evenimentului « Festivalul viei si vinului »  = 80.000 lei; 

 
Art.2.- Se aprobă alocarea prin transfer de la bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei 

Ivești, județul Galați, a sumei de 205.000 lei pentru  finanţarea în anul 2021 a activităţii cultelor 
religioase din comuna Iveşti, judeţul Galaţi, după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. 

Beneficiarul sumei alocate de la 
bugetul local 

Suma 
alocată 

- lei 

Obiectivele finanțării 

 
1 
 

 
Biserica « Sf.Arh.Mihail și Gavril » 
Bucești 

 
 

25.000 

Continuare lucrări de construcție la  Centrul 
social  

 
 
2 

 
Biserica « Sf.Cuv.Parascheva »  
Diecheni 

 
 

25.000 

Cheltuieli pentru refacere pardoseli biserică 
și altar 

 
 
3 
 

 
 
Biserica « Sf.Gheorghe » Ivești 

 
 

130.000 

Cheltuieli pentru reparații biserică (25.000 
lei),  
montare gard (105.000 lei)  

 
4 

 
Biserica « Sf.Arhidiacon Ștefan » 
Blăjeri 

 
 

25.000 

Cheltuieli pentru întreținerea bisericii și 
executare lucrări de finisare exterior 
biserică 

 
Art.3.- Se aprobă alocarea prin transfer de la bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei 

Ivești, județul Galați, a sumei de 80.000 lei pentru  finanţarea în anul 2021 a cheltuielilor curente și de 
întreținere pentru Clubul Sportiv „Gloria” Ivești. 
 

Art.4.- Alocarea sumelor aprobate în baza art.1 - 3 din prezenta,  se va face pe bază de 
referate de necesitate și documente justificative, semnate de către reprezentanții legali ai beneficiarilor. 

 
Art.5.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.6.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 
interesați. 

 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,    Contrasemnează 

SECRETAR, 
  Mitu Mihai      Toma Zanfirica  
 
 

 

 

 
Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 

Numar voturi inregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



  

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R 
Nr.3927 din 03.06.2021 

EXPUNERE   DE   MOTIVE 
 

La proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii prin transfer de la bugetul local, a unor sume pentru  finantarea 
activitatilor: educatie, cultura, sport  si ale cultelor religioase, de pe raza comunei Ivesti 

 
 Obiectul proiectului de hotarare il constituie aprobarea alocarii de sume in vederea finantarii activitatii 
culturale, sportive si a parohiilor de pe raza comunei Ivesti. 
 Avand in vedere prevederile HCL nr.27/19.04.2021,  privind aprobarea bugetului local al comunei Ivesti pe 
anul 2021, prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Legii  bugetului de stat pe anul 2021, a estimarilor pe anii 2022-2024, si Scrisoarea  cadru privind contextul 
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022- 
2024,  

Propun spre aprobare Consiliului local, alocarea prin transfer a sumelor aprobate in bugetul local de venituri 
si cheltuieli pe anul 2021, dupa cum urmeaza: 

1)  suma de 170,00 mii lei pentru finantarea altor activitati culturale, după cum urmează :  
e) Organizare festivităţi prilejuite de ziua copilului 01 iunie = 20 mii lei ; 
f) Acordare daruri de Craciun pentru scolari si prescolari = 50 mii lei;  
g) Organizare festivitate sarbatorire 50 ani de la căsătorie 20 mii lei; 
h) Organizarea evenimentului « Festivalul viei si vinului » = 80 mii  lei ; 

2) suma de 205,00 mii lei pentru  finantarea activitatilor sport  si ale cultelor religioase, de pe raza comunei 
Ivesti, dupa cum urmeaza: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiarul sumei alocate de la 
bugetul local 

Suma 
alocata 

-mii lei 

Obiectivele finantarii 

1. Sport, din care : 
 

80,00 
80,00 

 
 

 
Cheltuieli curente si de intretinere Clubul 
sportiv  Gloria Ivesti 
 

2. Culte, din care : 205,00  

Biserica « Sf.Arh.Mihail si Gavril » 
Bucesti 

25,00 Continuare lucrări construcție a centrului 
social 

Biserica « Sf.Cuv. Parascheva »  
Diecheni 

25,00 Cheltuieli pentru refacere pardoseli biserică 
și altar 

Biserica « Sf. Gheorghe » Ivesti 130,00 Cheltuieli cu reparații biserică 25, 00, 
montare gard 105, 00 

Biserica« Sf. Arhidiacon Stefan » Blajeri 25,00 Cheltuieli pentru întreținerea bisericii și 
executare lucrări de finisare exterioare 
bisericii 

 
 Sumele aprobate de Consiliul local se vor aloca institutiilor publice aratate mai sus, pe baza de documente 
justificative. 
 Consiliul local al comunei Ivesti are competenta adoptarii proiectului de hotarare prezentat. 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 



 

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

Nr.3930 / 03.06.2021 
  
   RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea alocarii prin transfer de la bugetul local, a unor sume 
pentru  finantarea activitatilor sportive si ale cultelor religioase, de pe raza comunei Ivesti 

 
Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are in vedere aprobarea alocarii prin 

transfer de la bugetul local, a unor sume pentru  finantarea activitatilor sportive si ale cultelor 
religioase, de pe raza comunei Ivesti. 

Sumele propuse sunt prevazute in bugetul local al comunei Ivesti aprobat prin H.C.L. 
nr.27/ 19.04.2021 in baza solicitarilor inregistrate de catre reprezentantii beneficiarilor care fac 
obiectul proiectului de hotarare. 

Clubul sportiv este persoana juridica de drept public si prin hotărâre a consiliului local se 
pot repartiza sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii instituţiilor cu specific sportiv din 
subordinea sa, in conformitate cu prevederile art. 18^1 din Legea nr.69/2000, a educatiei fizice 
si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Autorităţile administraţiei publice locale pot contribui la întreţinerea, modernizarea şi 
dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, în condiţiile legii, potrivit art.81 din Legea 
nr.69/2000, a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 3 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, aprobată prin 
Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 
ulterioare, de la bugetul local se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii 
necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, 
pentru repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând 
cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil; 
 Având in vedere prevederile art. 4 alin.(2) lit.”a” , „b” si „c” din Hotărârea de Guvern 
nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 
nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetele locale ale comunelor se pot 
aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: întreţinerii şi 
funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici, reparării lăcaşurilor de cult, 
precum si conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 
 Avand in vedere prevederile art.3, art.7 precum și ale Anexei nr.10, Capitolul I, Litera B, 
Punctul 7, lit.„d” (Alte cheltuieli în domeniul învățământului), Punctul 9 (Cultură, recreere și 
religie), lit.„a. 7” (Alte servicii culturale),  lit.„b” (Sport), b. 1 „Sport”, și lit. „c” (Servicii religioase) 
și lit.„d” Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei” din Legea nr. 15/2021, privind 
bugetul de stat pe anul 2021, 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, 
apreciez necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentat de inițiator. 
  

Șef serviciu, 
           Barbu Corina-Ionela 

 


