
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  75 
Din 14.09.2021 

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: 6339 din 10.09.2021. 

 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
14.09.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.6339 din 10.09.2021; 
 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.6340 din 
10.09.2021; 

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 ale 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- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Iveşti, judetul Galaţi pentru anul 

2021, după cum urmează :  
-mii lei 

INDICATORI BUG. 
INITIAL 
2021 
 

RECTIF. 
(+/-) 

BUG. 
RECTIF. 
2021 
 

37.02.03- „Vărsăminte din funcționare pentru 
finanțarea cheltuielilor de dezvoltare” 
37.02.04- „Vărsăminte din secțiunea de 
funcționare” 

-1.722 
 

1.722 

-240 
 

+240 

-1.962 
 

1.962 

Cap. 51.02-,,Autorități executive” 
Alin. 20.30.30-„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 

3.865 
230 

-100 
-100 

3.765 
130 

Cap.: 74.02- ,,Colectarea, tratarea și 
distrugerea deșeurilor” 
Alin. 20.01.30-„Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare” 

1.179 
 

220 
 

-140 
 

-140 
 

1039 
 

80 
 

Cap.: 84.02-,,Drumuri și poduri” 
71.01.01-,,Construcții” 

5.230 
4.725 

+240 
+240 

5.470 
4.965 



 
 

Art.2.- Se aprobă virarea de credite bugetare între trimestrul III 2021 și trimestrul IV 2021, 
în cadrul bugetului local al comunei Ivești, județul Galați, după cum urmează: 

-mii lei 

Nr. 
crt. 

 
Denumire capitol Cod 

Articol/ 
Aliniat 

Trim.III Trim.IV 

1 Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția autorităților locale 

     54.02.02      50.04 -650,00 +650,00 

2 Impozitul pe terenul din extravilan    07.02.02.03  -100,00 +100,00 

3 Taxe asupra mijloacelor de 
transport deținute de persoane 
fizice 

   16.02.02.01  -100,00 +100,00 

4 Impozite și taxe pe clădiri de la 
persoane juridice 

   07.02.01.02  -100,00 +100,00 

5 Salarii de baza    51.02.01.03 10.01.01 +350,00 -350,00 

 
 
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, 
 
  Antohe Paul-Emil     Toma Zanfirica  
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 14 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =1 

 
 

 

 

 

 



 ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  6339/10.09.2021 
 
 

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

 
  Având în vedere prevederile art. 19 alin (2) și ale art. 49, alin. (5) din Legea nr.273/2006 
privind  finanțele publice locale;  

Având în vedere prevederile art 129, alin (4), lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul  
Administrativ;  

 Având în vedere înscrierea fondului de rezervă bugetară în bugetul local în trimestrul 
III al anului 2021 pentru asigurarea acoperirii unor cheltuieli urgente sau neprevăzute ce pot 
apărea în cursul exercițiului bugetar; 
 Având în vedere referatul de necesitate înregistrat sub nr. 6378 din 10.09.2021 privind 
includerea în bugetul local a sumelor necesare pentru finanțarea serviciilor de proiectare faza 
D.A.L.I. precum și pentru finanțarea serviciilor de consultanță în vederea depunerii cererii de 
finanțare și în vederea implementării obiectivului de investiție ,,Modernizare străzi rurale în 
comuna Ivești, județul Galați-Etapa II”, propunem rectificarea bugetului local după cum urmează: 

 În cadrul capitolului 51.02-,,Autorități executive” se diminuează articolul bugetar 20.30, 
alin. 20.01.30„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 100 mii lei; 

 Modificările în cadrul capitolului 74.02, subcapitolul ,,Colectarea, tratarea și 
distrugerea deșeurilor” vizează diminuarea alin. 20.01.30-„Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare” cu suma de 140 mii lei; 

 În cadrul capitolului 84.02, subcapitol 84.02.03.01 ,,Drumuri și poduri” se majorează alin. 

bugetar 71.01.01-,,Construcții” cu suma de 240 mii lei; 
  Cheltuiala în valoare de 240 mii lei din secțiunea de dezvoltare necesară pentru finanțarea 

serviciilor de proiectare faza D.A.L.I. precum și pentru finanțarea serviciilor de consultanță 
în vederea depunerii cererii de finanțare și în vederea implementării obiectivului de 
investiție ,,Modernizare străzi rurale în comuna Ivești, județul Galați-Etapa II”,  va fi 
finanțată din vărsăminte din secțiunea de funcționare, indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte 
din secțiunea de funcționare”  majorându-se de la 1722 mii lei la 1.962 mii lei ; 

 Fondul de rezervă în sumă de 650 mii lei se virează din trimestrul III în trimestrul IV, 
echilibrarea cheltuielilor realizându-se astfel: veniturile Impozitul pe terenul din extravilan, 
Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, Impozite și taxe pe clădiri 
de la persoane juridice se diminuează în trimestrul III și se majorează în trimestrul IV cu 
cate 100 mii lei, în timp ce salariile de baza din cadrul capitolului 51 se aduc din trimestrul 
IV în trimestru III în sumă de 350 mii lei. 
 
Față de cele prezentate mai sus, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli 

al comunei Ivești. 
 
Este de competența Consiliului local  de a analiza și a dispune rectificarea propusă. 

 
 

Primar, 
Gheoca Maricel 

 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr. 6340/10.09.2021 

    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. 
            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) 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. 

Proiectul de hotărâre are în vedere rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021, după cum este prezentat în cele ce urmează. 

Mii lei 
INDICATORI BUG. 

INITIAL 

2021 

RECTIF. 

(+/-) 

BUG. 

RECTIF. 

2021 

37.02.03- „Vărsăminte din funcționare pentru finanțarea cheltuielilor 

de dezvoltare” 

37.02.04- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” 

-1.722 

 

1.722 

-240 

 

+240 

-1.962 

 

1.962 

Cap. 51.02-,,Autorități executive” 

Alin. 20.30.30-„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 
3.865 

230 
 

-100 
3.765 

130 

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

Alin. 20.01.30-„Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare” 

1.179 

 

220 

 

-140 

 

-140 

 

1039 

 

80 

 

Cap.: 84.02-,,Drumuri și poduri” 

71.01.01-,,Construcții” 
5.230 

4.725 
+240 

+240 
5.470 

4.965 

 
Nr. 

crt. 

Denumire capitol Cod Articol/ 

Aliniat 

Trim.III Trim.IV 

1 Fond de rezervă bugetară la dispoziția 

autorităților locale 

54.02.02 50.04 -650,00 +650,00 

2 Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03  -100,00 +100,00 

3 Taxe asupra mijloacelor de transport 

deținute de persoane fizice 

16.02.02.01  -100,00 +100,00 

4 Impozite și taxe pe clădiri de la persoane 

juridice 

07.02.01.02  -100,00 +100,00 

5 Salarii de baza 51.02.01.03 10.01.01 +350,00 -350,00 

Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie dezbătut şi 
aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din 14.09.2021. 
 
          ŞEF SERVICIU, 
      Barbu Corina-Ionela 


