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COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  56 
Din 14.07.2021 

 
Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului „Consiliul Local Ivești- Serviciul 
Salubrizare”, județul Galați pe anul 2021 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4973/12.07.2021 

 
 Consiliul Local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
14.07.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.4973/12.07.2021; 
 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.4974/12.07.2021; 

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 Hotărârea Consiliului Local Ivești nr. 18 din data 26.02.2021, privind înfiinţarea 
şi organizarea serviciului  “CONSILIUL LOCAL IVEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public 
de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului 
Local al comunei IVEŞTI, judeţul Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 92, art.129 alin.(2) lit.„b” și „d”, alin.(4) lit.„a” și alin. 7, lit.„n” din 
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.2, alin (1), pct.50 și 51, art.3 alin.(1), art.8 lit.„a” şi 
lit.„b”, art.19 alin.(1), art.20 alin.(1) lit.„a“, „d” și „i”, art.25-26, art.31, art.35 alin.(2) şi art.39 din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 25 lit. „a” din Legea nr. 101/2006, a serviciilor de salubrizare a 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completăile ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), alin.(3), lit.„a” și lit.„n” 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului „Consiliul Local Ivești- Serviciul 

Salubrizare”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului 
Local al Comunei Ivești, Județul Galați, pentru anul 2021, după cum urmează: 

a) Venituri totale, din care     = 535 mii lei  
a.1. Venituri Secţiunea de funcţionare  = 520 mii lei 

1) Cod 33.10.50 „Venituri din prestări servicii”    =235 mii lei 
2) Cod 43.10.09 „Suvenții pentru instituțiile publice”  =300 mii lei 
3) Cod 37.02.03 „Vărsăminte din  

secțiunea de funcționare pentru dezvoltare” = 15 mii lei 
 

a.2. Venituri Secțiunea de dezvoltare   =   15 mii lei 

1) Cod 37.02.04  ,,Vărsăminte din secțiunea funcționare”   =   15 mii lei 

 

 
b) Cheltuieli totale, din care   = 535 mii lei 

 b.1.Cheltuieli Secţiunea de funcţionare  = 520 mii lei 

1) Art. 10 ,,Cheltuieli de personal”     = 192 mii lei 

2) Art. 20 ,,Cheltuieli material –bunuri și servicii”   = 328 mii lei 

 

   b.2. Cheltuieli Secţiunea de dezvoltare  =   15 mii lei  

1) Art. 71 ,,Alte active fixe’’      =   15 mii lei, 

Conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.- Consiliul Local Ivești-Serviciul Salubrizare va avea propria activitate financiar-contabilă și 
este ordonator terțiar de credite. 

 

Art.3.-Secretarul 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 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.  4974/12.07.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului public de 

interes local ,,Consiliul Local Ivești- Serviciul Salubrizare” al comunei Ivești, județul Galați, în 

anul 2021 și estimările pe anii 2021-2023 

  

Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Ivești-Serviciul Salubrizare pentru 

anul 2021 s-a elaborat având în vedere prevederile legislației în vigoare, astfel : 

Conform art. 92 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local participă în 

numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese la înființarea, funcționarea și 

dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utiliatate publică de interes local, 

în speță operatori de servicii comunitare de utilități publice locale sau județene; 

Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare 

se face cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și a următoarelor 

principii, potrivit art. 25 din Legea nr.101/2006, republicată, cu modificările și completăile ulterioare

 : 

a) Recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale, sau, după caz, 

subvenții de la bugetul local a costurilor de operare și a investițiilor privind 

înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare 

b) Menținerea echilibrului contractual 

La partea de cheltuieli, bugetul Serviciului public de 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 Consiliului Local Ivești-Serviciul Salubrizare, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024. 

  Consiliul local are competența adoptării proiectului de hotărâre prezentat în 

conformitate cu modificările legislative arătate mai sus. 

 
 
      P R I M A R , 
      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 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R, 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Nr. 4974/12.07.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al serviciului public de interes local ,,Consiliul 

Local Ivești- Serviciul Salubrizare” al comunei Ivești, județul Galați, în anul 2021 și estimările pe 

anii 2021-2023 

 

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 19, alin. (1), se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și 

estimările aferente anilor 2021-2023 al Consiliului Local Ivești-Serviciul Salubrizare, unitate 

parțial finanțată din bugetul propriu al comunei Ivești. 

Serviciul de Salubrizare al comunei Ivești  a fost înființat 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  de salubrizare, constând în activități ce vor fi date 

în administrarea serviciului public de salubrizare care își găsesc corespondent, pentru 

societățile comerciale, în următoarele coduri CAEN, astfel: 

a)CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase 

b)CAEN 4941-Transporturi rutere de mărfuri, transportul deșeurilor colectate-

deșeuri municipale și de construcție, cu excepția deșeurilor toxice și periculoase) 

c)CAEN-8129- Alte activități de curățenie 

d) CAEN 5210-Depozitare motorinei necesare alimentării utilajelor din dotare. 

Conform organigramei și a statului de funcții aprobate prin hotărârea nr.18 din 

18.02.2021, Serviciul de Salubrizare al comunei Ivești  va avea în structură un număr de 6 

angajați, respectiv șef serviciu, contabil, casier, șofer, doi muncitori. 

Bugetul de venituri și cheltuieli este format din:  

-venituri proprii obținute din contravaloarea serviciilor prestate către utilizatori, persoane 

fizice, precum și contravaloarea serviciilor prestate persoanelor juridice, în baza contractelor 

încheiate cu acestea. 

-alocație bugetară repartizată din bugetul propriu al comunei Ivești. 

Veniturile proprii vor fi realizate din încasarea serviciilor prestate, sumele estimate a fi 

încasate în trimestrele III și IV fiind în cunatum de  235 mii lei. 

În completarea veniturilor proprii, comuna Ivești va aloca Serviciului Public de 

salubrizare suma de 300 mii lei pentru finanțarea activității acestei instituții. 

La partea de cheltuieli, bugetul Serviciului public de 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 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; OUG 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. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliul Local Ivești-Serviciul Salubrizare pe anul 

2021 și estimările pe anii 2022-2024 este prezentat în anexa nr. 1  și 1 a. 

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

cheltuieli al Consiliului Local Ivești-Serviciul Salubrizare, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-

2024. 

 

 

      Coordonator Consiliul Local Ivești                           Șef serviciu financiar contabil, 

             Serviciul Salubrizare,                                              

                 Popa Vasile                                                                 Barbu Corina-Ionela 

 

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 Total 166 


