
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  55 
Din 14.07.2021 

 
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: 4954/12.07.2021 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
14.07.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.4954/12.07.2021; 
 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. 4955 din 
12.07.2021 ; 

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.19, alin.(2) și art. 49 alin (5) din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, 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- (1) Se aprobă virarea sumei de 50 mii lei pentru echilibrarea bugetului din cadrul 
indicatorului de venit 36.02.50- ,,Alte venituri” de la nivelul trimestrului IV 2021, în cadrul trimestrului 
III 2021. 

 
 (2) Se aprobă diminuarea veniturilor din cadrul subcap.36.02.50 - ,,Alte venituri” cu 

suma de 30 mii lei și se aprobă majorarea veniturilor din cadrul Subcap.07.02.02.03 –„Impozitul pe 
terenul din extravilan” cu 30 mii lei. 

 

(3) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și  cheltuieli al comunei Iveşti,  
judeţul Galaţi, pentru anul 2021, după cum urmează :  
 
 
 

-mii lei 



 
INDICATORI 

BUGET 
INITIAL 
2021 

 
RECTIFICARE 

(+/-) 

BUGET 
RECTIFICAT 
2021 

Cap. 74.02 . -Colectarea, tratarea și distrugerea 
deșeurilor, total, din care: 
Art.10.01-Cheltuieli de personal  
Art. 20.01- Bunuri și servicii  
Art. 20.14 -Protecția muncii 
Art. 20.30 –Alte bunuri și servicii  
Art. 51.01-Transferuri către instituțiile publice 

 
512 
103 
146 

3 
260 

0 

 
0 

-75 
+38 

-3 
-260 
+300 

 
512 

28 
184 

0 
0 

300 

 
Art.2.- Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, rectificat in baza 

art.2 din prezenta, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al ordonatorului terțiar de 

credite „Consiliul Local Ivești- Serviciul Salubrizare”, finanțat din venituri proprii și subvenții din 
bugetul local- sursa de finantare G, pe cele două secțiuni funcționare și dezvoltare, conform Anexei 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.    
 

 Art.5.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesaţi. 

 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL, 

 
  Pavel Gheorghe    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 

 
 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 15;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 

 

 
 



 

 ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA IVESTI 

PRIMAR 

Nr .   4954  /  12.07.2021     

 

 EXPUNERE  DE  MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 

  Având in vedere prevederile art.19 alin (2) și art. 49 alin (5) din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale;  

Având in vedere prevederile art 129, al.4, lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ,  propunem rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza : 

 Având in vedere referatul de necesitate inregistrat sub nr. 4954/12.07.2021 

 Având in vedere necesitatea aprobării bugetului propriu al Consiliului Local Ivești-Serviciul 

Salubrizare, precum și modificarea în structura bugetului comunei Ivești a repartizării creditelor bugetare în 

cadrul capitolul 74.02. ,,Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor” la nivelul trimestrelor III și IV, sunt 

necesare următoarele precizări: 

-În secțiunea de funcționare, cadrul art. 10.01 la nivelul trimestrelor 3 și 4 va rămâne suma de 28 mii 

lei, reprezentând cheltuieli cu salariile aferente lunii iulie care vor fi plătite parțial de la bugetul local,  în 

cadrul art. 10.03 se va menține suma de 1 mie lei. Art. 20.01 va fi suplimentat cu suma de 38 mii lei, art. 

20.14 va fi diminuat cu suma de 3 mii lei, art. 20.30 va fi diminuat cu suma de 260 mii lei. În cadrul 

articolului 51.01, Transferuri către instituțiile publice se va înregistra suma de 300 mii lei. 

În secțiunea de dezvoltare se menține suma de 22 mii lei necesară pentru achiziționarea unui container 

modular. 

Pentru echilibrarea bugetului, s-a efectuat virarea sumei de 50 mii lei din cadul indicatorului de venit 

36.02.20- ,,Alte venituri” de la nivelul trimestrului IV, în cadrul trimestrului III. 

-mii lei 

INDICATORI BUG. 

INITIAL 

2021 

 

RECTIF. 

(+/-) 

BUG. 

RECTIF. 

2021 

Cap.: 74.02 . ,,Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor” 

Art.10.01-Cheltuieli de personal  

Art. 20.01 Bunuri și servicii  

Art. 20.14 Protecția muncii 

Art. 20.30 –Alte bunuri și servicii  

Art. 51.01-Transferuri către instituțiile publice 

512 

 

103 

146 

3 

260 

0 

0 

 

-75 

+38 

-3 

-260 

+300 

512 

 

28 

184 

0 

0 

300 

La partea de cheltuieli, bugetul Serviciului public Salubrizare se prezintă astfel: 

 

Nr. crt. Indicator Suma repartizată (mii lei) 

1 Cheltuieli de personal 192 

2 Bunuri și servicii 328 

3 Cheltuieli de capital 15 

4 Total 535 

 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere prevederile următoarelor 

acte normative: Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; OUG nr. 

1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corepunzatoare a activității: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile de capital, în suma de 15 mii lei, propuse pentru trimestrele III și IV ale anului 2021 sunt 

prevăzute pentru: 

-10 mii  lei- pentru achiziția unui program informatic necesar pentru asigurarea evidenței contabile 

bugetare; 

-5 mii  lei-pentru achiziția unui laptop. 

Față de cele prezentate mai sus, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 

Ivești. 

 

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

 

Primar, 

Gheoca Maricel 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Indicator Suma repartizată 

(mii lei) 

1 Încalzit, Iluminat si forta 

motrica 

6 

2 Carburanti si lubrifianti 30 

3 Piese de schimb 50 

4 Alte bunuri si servicii pentru 

întretinere si functionare 

80 

5 Protecția muncii  3 

6 Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

156 

7 Prime asigurare non-viață 3 

8 Total 328 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr. 4955/12.07.2021 
 
 
    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 2021, după cum este prezentat în expunerea de motive, având în vedere înființarea serviciului 
public Salubrizare prin Hotărârea Consiliului Local Ivești nr. 18 din data 26.02.2021, ca entitate 
publică cu personalitate juridică, având ca principală sarcină furnizarea serviciului public  
Salubrizare. Serviciul de salubritate va avea  buget propriu de venituri li cheltuieli, finanțarea 
realizându-se din venituri proprii și subvenții de la bugetul local. 
            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 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”. 

-art. 49 alin (5), potrivit căruia ,,virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar sunt în 

competența ordonatorului principal de credite pentru bugetul propriu și bugetelor instituțiilor și 

serviciilor publice subordinate și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”. 
 2)  Legea 101/2006, republicată, cu modificările și completăile ulterioare : 
-art.. 25, lit. a) potrivit căruia costurile de operare și a investițiile privind înființarea, reabilitarea și 
dezvoltarea sistemelor Salubrizare se recuperarea integral de către operatori, prin tarife, taxe 
speciale, sau, după caz, subvenții de la bugetul local. 
 3) 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 14 iulie 2021. 
 
          ŞEF SERVICIU, 
      Barbu Corina-Ionela 

 

 

 

 

 

 


