
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 51 
Din 16.11.2020 

 
Privind: rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, judeţul Galaţi 
 
Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7907 din 10.12.2020 
 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 13.11.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 7907 din 10.12.2020; 
 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. 8004 din 10.12.2020; 

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 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 Scrisoarea nr.476514/2020, a Ministerului Finanțelor Publice, privind 
introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 
2020, precum și aprobarea sumei în trimestrul IV/2020 ; 

Având în vedere prevederile art. 2 din H.G.nr.1044/2020, privind alocarea unei sume  
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020,  pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

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 art.129 alin.(4) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
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 IC A T O R I 
Buget 
inițial 
2020 

Rectificare 
(+/-) 

 
Buget 

rectificat 
2020 

VENITURI-TOTAL din care : 15.674 0 15.674 
07.02 Impozite și taxe pe proprietate 821 -72 749 
07.02.02.02 Impozit si taxe teren persoane juridice 97 -50 47 
07.02.02.03 Impozit pe terenul din extravilan 353 -22 331 
16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor 459 -100 359 
16.02.02.01 Taxe asupra mijloacelor de transport 
detinute de persoanele fizice 412 -100 312 

30.02 Venituri din proprietate 176 -30 146 
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni 176 -30 146 
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 408 -100 308 
35.02.05 Venituri din amenzi 408 -100 308 
11.02 Sume defalcate din TVA 7.637 +302 7.939 
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 5.876 +302 6.178 

Cheltuieli – total 28.293 0 28.293 
Cap 65.02 Invățământ  
Art.20.01 Bunuri și servicii 
Art20.30.30 Alte cheltuieli autorizate de lege 
Art.59 Burse  

4.369 
933 
45 

           39 

+8 
-46 
+12 
+42 

4.377 
887 
57 
81 

SubCap.67.02.05.01 Sport din care : 
Art.59.11  Asociatii si fundatii 

202 
70 

-31 
-31 

71 
29 

SubCap.67.02.05.03 Intretinere ,parcuri, zone 
verzi,baze sportive, din care : 
Titlul 20 Bunuri si servicii 
Art.20.01 Bunuri si servicii 
20.01.03 Energie electrica 
Art 20.30. Alte cheltuieli 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

583 
 

3 
3 
2 
0 
0 

+23 
 

+23 
+23 
+13 
+10 
+10 

606 
 

26 
26 
15 
10 
10 

 
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, 
 
  Dolea Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 

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



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  7987 / 10.12.2020 
 

 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, alin.(4), lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul  

administrativ,  propunem rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza : 

 Avand in vedere Hotararea Guvernului nr.1044/2020,privind alocarea unor sume din Fonbdul 
de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru 

suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 302 mii lei, 
pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor 
lunare a persoanelor cu handicap grav ; 

 Scrisoarea 476514/2020,a Ministerului Finantelor Publice, privind introducerea modificarilor 
corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat pe anul 2020, precum si aprobarea sumei in 

trimestrul IV/2020 : 
 Avand in vedere referatul de necesitate nr.3367,19.11.2020  al  Scolii profesionale, HP 
Bengescu, 5.131/03.12.2020 al Scolii Gimnaziale Victor Ion Popa si 2294 din 08.12.2020 al Scolii 

gimnaziale Negoita Danaila, prin care se solicita virarea de credite bugetare in cadrul capitolului de la 
un articol bugetar la altul , precum si alocarea suplimentara de fonduri in vederea asigurarii platii 

burselor scolare (merit,sociale), in cuantumul minim stabilit prin HGR nr .1064/4.12.2020 
 Avand in vedere referatul de necesitate inregistrat sub nr.7586,7585, 7588,7589, 

7591/25.11.2020 privind asigurarea fondurilor necesare platii serviciilor pentru depunerea cererilor de 
finantare nerambursabila la CNI, pentru urmatoarele obiective : infiintare Dispensar uman Bucesti, 

Infiintare Dispensar uman Ivesti, Reabilitare Baza Sportiva in comuna Ivesti, Reabilitare Sala de 

Sport, in comuna Ivesti, Reabilitare si dotare Camin cultural, Modernizare drumuri de interes local ; 
 Propunem rectificarea bugetului local   la partea de venituri : diminuarea veniturilor proprii 

cu suma de 302 mii lei suma alocata din venituri proprii pentru finantarea cheltuielilor cu plata 
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor lunare a 
persoanelor cu handicap si totodata asigurarea acestor drepturi din sume alocate din taxa pe valoarea 

adaugata in suma de 302 mii lei, conform HGR nr.1044/2020,dupa cum urmeaza :  
                                                                                                    Mii lei 

INDICATORI BUGET 
APROBAT 
INITIAL  

PROPUNERE  
RECTIFICARE 

BUGET DE 
APROBAT 

VENITURI-TOTAL din care : 15.674 0 15.674 

07.02 Impozite si taxe pe proprietate 821 -72 749 
07.02.02.02 Impozit si taxe teren persoane 

juridice 

97 -50 47 

07.02.02.03 Impozit pe terenul din extravilan 353 -22 331 

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor 459 -100 359 
16.02.02.01 Taxe asupra mijloacelor de 

transport detinute de persoanele fizice 

412 -100 312 

30.02 Venituri din proprietate 176 -30 146 

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni 176 -30 146 

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari 408 -100 308 
35.02.05 Venituri din amenzi 408 -100 308 

11.02 Sume defalcate din TVA 7.637 +302 7.939 
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

5.876 +302 6.178 



 La partea de cheltuieli pentru : 

- asigurarea sumelor necesare pentru plata cu bursele pana la finele anului 2020 in suma de 42 mii lei: 
-asigurarea sumelor necesare pentru plata a trei indemnizatii de instalare pentru cadrele didactice 

repartizate in anul scolar 2020-2021in suma de 12 mii lei : 
-asigurarea sumelor necesare pentru plata serviciilor pentru depunerea cererilor de finantare la Compania 
Nationala a Investitiilor, 10 mii lei 

-asigurarea sumelor necesare pentru plata energiei electrice la Baza sportiva 13 mii lei 
Sumele se vor asigura prin virarea de credite de la un apitol la altul sau in interiorul capitolului de la un 

titlu (art) la altul, dupa cum urmeaza : 

INDICATORI BUGET 
INITIAL 
2020 

RECTIFICA
T 
(+/-) 

BUGET 
RECTIFICA
T 
2020 

Cheltuieli – total 28.293 0 28.293 

Cap 65.02 Invățământ  
Art.20.01 Bunuri și servicii 
Art20.30.30 Alte cheltuieli autorizate de lege 

Art.59 Burse  

4.369 
933 

45 

           39 

+8 
-46 
+12 

+42 

4.377 
887 

57 

81 

SubCap.67.02.05.01 Sport din care : 
Art.59.11  Asociatii si fundatii 

202 
70 

-31 
-31 

71 
29 

SubCap.67.02.05.03 Intretinere ,parcuri, zone verzi,baze 
sportive, din care : 
Titlul 20 Bunuri si servicii 
Art.20.01 Bunuri si servicii 
20.01.03 Energie electrica 

Art 20.30. Alte cheltuieli 
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 

583 
 

3 
3 
2 

0 
0 

+23 
 

+23 
+23 
+13 

+10 
+10 

606 
 

26 
26 
15 

10 
10 

 

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

Primar, 

Gheoca Maricel                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr. 8004 din  10.12.2020 
 
    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, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre are în vedere rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2020, după cum este prezentat în expunerea de motiv : 

La partea de venituri se propune diminuarea veniturilor proprii cu suma de 302 mii lei, 
suma alocata din venituri proprii pentru finantarea cheltuielilor cu plata drepturilor asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap si 
totodata asigurarea acestor drepturi din sume alocate din taxa pe valoarea adaugata in suma 
de 302 mii lei, conform HGR nr.1044/2020.  

La partea de cheltuieli pentru se propune : 
- asigurarea sumelor necesare pentru plata cu bursele pana la finele anului 2020 in suma de 42 
mii lei: 
-asigurarea sumelor necesare pentru plata a trei indemnizatii de instalare pentru cadrele 
didactice repartizate in anul scolar 2020-2021in suma de 12 mii lei : 
-asigurarea sumelor necesare pentru plata serviciilor pentru depunerea cererilor de finantare la 
Compania Nationala a Investitiilor, 10 mii lei 
-asigurarea sumelor necesare pentru plata energiei electrice la Baza sportiva 13 mii lei 
Sumele se vor asigura prin virarea de credite de la un apitol la altul sau in interiorul capitolului 
de la un titlu (art) la altul, astfel cum este specificat in expunerea de motive si proiectul de 
hotărâre anexat. 
            Rectificarea bugetului local se va face în conformitate cu prevederile următoarelor acte 
normative: 

1) Scrisoarea nr.476514/2020, a Ministerului Finanțelor Publice, privind 
introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 
2020, precum și aprobarea sumei în trimestrul IV/2020 ; 

2) art. 2 din H.G.nr.1044/2020, privind alocarea unei sume  din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  pentru unele 
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

3) Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
- art. 19, alin. (2), potrivit căruia “pe parcursul exercițiului 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”.  
 4) 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. 
 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 16 
decembrie 2020. 
 
          ŞEF SERVICIU, 
      Necula Tinca 



 
 
 
 
 


