
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 82 
Din 27.10.2021 

 
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: 7329 din 20.10.2021. 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.10.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare al domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 7329 din 20.10.2021. 
 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. 7330 din 
20.10.2021. 

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; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1088 din 2021 cu privire la alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru echilibrarea bugetelor locale; 

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. 
2021 

RECTIF. 
(+/-) 

BUG. 
RECTIF. 

2021 

11.02.06-Taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

5.752 +660 6.412 

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

-2.197 
 

2.197 

-337 
 

+337 

-2.534 
 

2.534 

Cap. 61.02-,,Alte cheltuieli în domeniul ordinii 
publice și siguranței naționale” 
Alin. 20.30.30 -,,Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii” 

277 
 

0 

+8 
 

+8 

285 
 

8 

Cap. 67.02.03.07 -„Cămine culturale” 
Alin. 71.01.01- „Construcții” 

72 
0 

+162 
+162 

234 
162 

Cap.: 70.02- ,,Iluminat public și electrificări 
rurale” 
Alin. 20.05.30- „Alte obiecte de inventar” 
Alin. 71.01.01-„Construcții” 

580 
 

65 
0 

+185 
 

+25 
+160 

765 
 

90 
160 

Cap.: 70.02-,,Alte servicii în domeniul 
locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” 
Alin. 71.01.02- „Mașini, echipamente și mijloace 
de transport” 

1.952 
 

443 

+15 
 

+15 

1.967 
 

458 

Cap.: 84.02-,, Drumuri și poduri” 
Alin. 20.01.30-,,Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare” 
Alin. 20.02-,,Reparații curente” 
Alin. 20.30.30-,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 

5.480 
 

30 
0 

160 

+290 
 

+290 
+30 
-30 

5770 
 

320 
30 

130 

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

baza art.1 din prezenta, potrivit anexei nr.1 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, 

  David Garofița     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 

 
Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 

Numar voturi inregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  7329 din  20.10.2021 

 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1088 din 2021 cu privire la alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 
 Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru prestarea serviciilor de consultanță în vederea elaborării 
cererii de finanțare și depunerea proiectului, precum și implementarea proiectului de reabilitare și renovare cămin 
cultural,respectiv depunere cerere finanțare, documentație tehnică, asigurare consultanță implementare proiect 
modernizare sisteme de iluminat public, precum și pentru achizițiile de încărcător frontal, măști și dezinfectanți, ghirlande  
luminoase pentru sărbătorile de iarnă, propunem rectificarea bugetului local, după cum urmează: 

 Indicatorul de venit 11.02.06-„Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale” se majorează cu 660 mii lei; 

 Indicatorul 37.02.03- „Vărsăminte din funcționare pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare” este 

influențat cu suma de 337 mii lei; 
 Indicatorul 37.02.04- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se majorează cu suma de 337 mii lei; 
 In cadrul capitolului 61.02-,,Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” se majoreaza 

alineatul 20.30.30 -,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 8 mii lei în vederea achiziționării de măști și 
dezinfectanți, produse necesare pentru limitarea răspândirii virusului SAR-COV2; 

 In cadrul capitolului Cap. 67.02.03.07 -„Cămine culturale”, alineatul 71.01.01- „Construcții”” se majorează cu 

162  mii lei, reprezentând finanțarea cheltuielilor generate de elaborarea cererii de finanțare, depunere proiect, 
precum și implementarea proiectului pentru reabilitarea și renovarea căminului cultural; 

 In cadrul capitolului Cap. 70.02- ,,Iluminat public și electrificări rurale” alineatul 20.05.30 „Alte obiecte de 

inventar” se majorează cu 25 mii lei, reprezentând  fonduri necesare achiziționării de ghirlande luminoase pentru 
sărbătorile de iarnă; Alin. 71.01.01- „Construcții”se majorează cu 160 mii lei în vederea asigurării fondurilor pentru 

cerere finanțare, documentație tehnică, consultanță implementare proiect modernizarea sistemelor de iluminat public. 
 In cadrul capitolului Cap. 70.02-,,Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” Alineatul  

71.01.02- „Mașini, echipamente și mijloace de transport” se majorează cu 15 mii lei, fonduri necesare achiziționării unui 

încărcător frontal, cupă încărcare. 
 In cadrul capitolului Cap. 84.02-,,Drumuri și poduri”, se majorează alineatul. 20.01.30-,,Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare” cu suma de 290  mii lei, alineatul 20.02-,,Reparații curente” cu suma de 30 mii lei, 

reprezentând creditele bugetare alocate reparațiilor stațiilor de maxi-taxi, încadrate initial la alineatul 20.30.30 ,,Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii”, în consecință diminuându-se alineatul 20.30.30 cu aceeași sumă.                                                         

                                                                                                                                                                        mii lei 
INDICATORI BUG. 

2021 

RECTIF. 

(+/-) 

BUG.RECTIF. 

2021 

11.02.06-Taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 5.752 +660 6.412 

37.02.03- „Vărsăminte din funcționare pentru finanțarea cheltuielilor de 

dezvoltare” 
37.02.04- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” 

-2.197 

 

2.197 

-337 

 

+337 

-2.534 

 

2.534 

Cap. 61.02-,,Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” 

Alin. 20.30.30 -,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 
277 

 

0 

+8 

 

+8 

285 

 

8 

Cap. 67.02.03.07 -„Cămine culturale” 

Alin. 71.01.01- „Construcții” 
72 

0 

+162 

+162 
234 

162 

Cap.: 70.02- ,,Iluminat public și electrificări rurale” 

Alin. 20.05.30- „Alte obiecte de inventar” 

Alin. 71.01.01-„Construcții” 

580 

65 
0 

+185 

+25 
+160 

765 

90 
160 

Cap.: 70.02-,,Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale” 

Alin. 71.01.02- „Mașini, echipamente și mijloace de transport” 

1.952 

 

443 

+15 

 

+15 

1.967 

 

458 

Cap.: 84.02-,, Drumuri și poduri” 

Alin. 20.01.30-,,Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” 
Alin. 20.02-,,Reparații curente” 

Alin. 20.30.30-,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” 

5.480 

30 

0 

160 

+290 

+290 

+30 

-30 

5770 

320 

30 

130 

 

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. 7330 din 20.10.2021 

    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), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare 
a bugetului de stat, precum și 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 căruia 
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: 

 Indicatorul de venit 11.02.06-„Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale” se majorează cu 660 mii lei; 

 Indicatorul 37.02.03- „Vărsăminte din funcționare pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare” 
este influențat cu suma de 337 mii lei; 

 Indicatorul 37.02.04- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se majorează cu suma de 337 mii 
lei; 

 In cadrul capitolului 61.02-,,Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale” se 
majoreaza alineatul 20.30.30 -,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 8 mii lei în vederea 
achiziționării de măști și dezinfectanți, produse necesare pentru limitarea răspândirii virusului SAR-
COV2; 

 In cadrul capitolului Cap. 67.02.03.07 -„Cămine culturale”, alineatul 71.01.01- „Construcții”” se 
majorează cu 162  mii lei, reprezentând finanțarea cheltuielilor generate de elaborarea cererii de 
finanțare, depunere proiect, precum și implementarea proiectului pentru reabilitarea și renovarea 
căminului cultural; 

 In cadrul capitolului Cap. 70.02- ,,Iluminat public și electrificări rurale” alineatul 20.05.30 „Alte 
obiecte de inventar” se majorează cu 25 mii lei, reprezentând  fonduri necesare achiziționării de 
ghirlande luminoase pentru sărbătorile de iarnă; Alin. 71.01.01- „Construcții”se majorează cu 160 mii 
lei în vederea asigurării fondurilor pentru cerere finanțare, documentație tehnică, consultanță 
implementare proiect modernizarea sistemelor de iluminat public. 

 In cadrul capitolului Cap. 70.02-,,Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 
comunale” Alineatul  71.01.02- „Mașini, echipamente și mijloace de transport” se majorează cu 15 mii 
lei, fonduri necesare achiziționării unui încărcător frontal, cupă încărcare. 
In cadrul capitolului Cap. 84.02-,,Drumuri și poduri”, se majorează alineatul. 20.01.30-,,Alte bunuri și 

servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma de 290  mii lei, alineatul 20.02-,,Reparații curente” cu suma de 
30 mii lei, reprezentând creditele bugetare alocate reparațiilor stațiilor de maxi-taxi, încadrate initial la alineatul 
20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, în consecință diminuându-se alineatul 20.30.30 cu aceeași sumă.                                                          

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 27.10.2021. 
 
          ŞEF SERVICIU, 

      Barbu Corina-Ionela 


