
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  95 
Din 13.12.2021 

Privind: alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară și 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: 8196 din 07.12.2021 

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

13.12.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 8196 din 07.12.2021. 
 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. 8199 din 
07.12.2021. 

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 Decizia nr. 1411/08.12.2021 prin care se aprobă rectificarea sumelor 
din cota defalcată de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale; 

Având în vedere Deciziile nr. 1402 din 07.12.2021, respectiv nr. 1410 din 08.12.2021 
privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București; 
 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), art.36 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 alocarea sumei de 650 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați, prevăzut în bugetul local pe anul 
2021, în vederea finanțării investițiilor pentru modernizarea străzilor, din cadrul subcapitolului 
84.02.03.03-Străzi. 
 



Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Iveşti, judetul Galaţi pentru anul 
2021, după cum urmează :  

                                                          mii lei 

I N D I C A T O R I 
BUG. 
2021 

RECTI
F. 

(+/-) 

BUG. 
RECTIF. 

2021 

04.02.04-,,Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 
venit” 

1.914 +61 1.975 

11.02.02-,,Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate” 

2.802 -229 2.573 

37.02.03- ,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 

-2.534 -694 -3.228 

37.02.04- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare”  +2.534 +694 +3.228 

39.02.03-„Venituri din vânzarea locuințelor constituite din 
fondurile statului” 

0 +6 6 

39.02.07-,,Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 
domeniului privat” 

0 +37 37 

42.02.34-,,Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul 
de combustibili solizi și/petrolieri” 

3 +850 853 

54.02.05-,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților 
locale” 

650 -650 0 

50.04- ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția consiilor locale si 
județene 

650 -650 0 

65.02.50-,,Alte cheltuieli în domeniul învățământului” 
57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 

110 
110 

-45 
-45 

65 
65 

65.02.04.01 Învățământ-57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 100 -21 79 

,,Școala Profesională ,,Hortensia Papadat Bengescu” 46 -6 40 

,,Școala Gimnazială Negoiță Dănăilă” 43 -10 33 

,,Școala Gimnazială Victor Ion Popa” 11 -5 6 

68.02.05.02-,,Asistență socială în caz de invaliditate”    

10.01.01-,,Salarii de bază” 598 -27 571 

57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 1.130 -20 1.110 

68.02.15.01-,,Ajutor social” 173 +734 907 

57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 164 +734 898 

70.02.06-,,Iluminat public și electrificări rurale” 
20.01.03-,,Încălzit, iluminat și forță motrică” 
71.01.01-,,Construcții” 
71.01.03-,,Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” 

765 
140 
160 

0 

+234 
+17 

+177 
+40 

999 
157 
337 

40 

70.02.50-,,Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale” 
71.01.30-,,Alte active fixe”  

1.975 
 

330 

+35 
 

+35 

2.010 
 

365 

74.10.05.02-Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”  
37.10.03-,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare”  
20.30.30-,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”  
71.01.30-,,Alte active fixe”  

535 
-10 

 
10 

126 
10 

0 
-2 

 
2 

-2 
+2 

535 
-12 

 
12 

124 
12 

 84.02.03.01-,,Drumuri și poduri” 
71.01.03-,,Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” 
71.01.30-,,Alte active fixe”  

5.770 
0 

35 

+12 
+4 
+8 

5.782 
4 

43 

84.02.03.03- Străzi 
71.01.01-,,Construcții” 

1.725 
1.725 

+650 
+650 

2.375 
2.375 

 



Art.3.- 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.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, 

  Dolea Ion     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 

Numar voturi inregistrate: Pentru= 15 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  8196 din 07.12.2021 
 

 REFERAT APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă  și rectificarea 

bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, judeţul Galaţi 

  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;  
 Propunem rectificarea bugetului local, după cum urmează: 

 Indicatorul de venit ,,Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit” se majorează 
cu 61 mii lei; 

 Indicatorul de venit -,,Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate” 
se diminuează cu suma de 229 mii lei; 

 Indicatorul de venit 37.02.03- ,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare este influențat cu suma de 694 mii lei; 

 Indicatorul de venit 37.02.04- ,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se majorează cu 
suma de 694 mii lei; 

 Indicatorul de venit 39.02.03-,,Venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile 
statului”se majorează cu suma de 6 mii lei; 

 Indicatorul 39.02.07-,,Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat”este 
influențat cu suma de 37 mii lei; 

 Indicatorul de venit 42.02.34-,,Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi 
și/petrolieri” se majorează cu 850 mii lei; 

 În cadrul capitolului 54.02.05-,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” se 
diminuează 50.04- Fond de rezervă bugetară la dispoziția consiilor locale si județene cu 
suma de 650 mii lei; 

 În cadrul capitolului 65.02. „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, articolul 57.02.01-
,,Ajutoare sociale în numerar” se diminuează cu suma de 45 mii lei; 

 În cadrul capitolului 65.02.04.01 Învățământ articolul 57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 
se diminuează cu 21 mii lei; 

 În cadrul capitolului 68.02.05.02 -,,Asistență socială în caz de invaliditate” 10.01.01-,,Salarii 
de bază”se diminuează cu 27 mii lei, 57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” se diminuează 
cu 20 mii lei; 

 În cadrul capitolului 68.02.15.01-,,Ajutor social” articlul bugetar 57.02.01-,,Ajutoare sociale în 
numerar” se majorează cu 734 mii lei; 

 În cadrul capitolului 70.02.06-,,Iluminat public și electrificări rurale” alineatul 20.01.03-
,,Încălzit, iluminat și forță motrică” se majorează cu 17 mii lei, alineatul 71.01.01 –construcții 
se majorează cu suma de 177 mii lei pentru finantarea cheltuielilor neeligibile, aferente 
proiectului „ Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Ivești, jud 
Galați, alineatul 71.01.03-,,Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” se majorează 
cu 40 mii lei în vederea finanțării punctelor de aprindere și a blocurilor de măsură și 
protecție; 

 Consiliul Local Ivești-Serviciul de Salubrizare, 74.10.05.02-,,Colectarea, tratarea și 
distrugerea deșeurilor” prezintă următoarele modificări, se finanțează lucrarea extindere rețea 
date cu suma de 2 mii lei, diminuându-se articolul bugetar 20.30.30 cu aceeasi sumă, 
respectiv 2 mii lei, efectuându-se varsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de 
dezvoltare; 

 În cadrul capitolului 70.02-,,Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 
comunale, se majorează alineatul 71.01.30-,,Alte active fixe” cu suma de 35 mii lei în 



vederea finanțării cheltuielilor de consultanță implementare proiect, avize, alte cheltuieli 
asimilate achiziționării unui utilaj pentru Serviciul de Gospodărie Locală din comuna Ivești, 
județul Galați;  

 În cadrul capitolului  Cap. 84.02-,,Drumuri și poduri” se majorează alineatul 71.01.30-,,Alte 
active fixe” cu suma de 8 mii lei necesară în pentru finanțarea cheltuielilor generate de 
obținerea avizelor în vederea depunerii proiectului Modernizare drumuri de exploatare 
agricolă în comuna Ivești, județul Galați 71.01.03-,,Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale” se majorează cu 4000 lei în vederea finanțării lucrării de  

 În cadrul capitolului  Cap. 84.02- Străzi se majoreaza 71.01.01-,,Construcții” cu 650 mii lei. 
mii lei 

INDICATORI BUG. 

2021 

RECTIF. 

(+/-) 

BUG. 

RECTIF. 

2021 

04.02.04-,,Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit” 1.914 +61 1.975 

11.02.02-,,Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate” 

2.802 -229 2.573 

39.02.03-,,Venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile 

statului” 

0 +6 6 

39.02.07-,,Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului 

privat” 

0 +37 37 

42.02.34-,,Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de 

combustibili solizi și/petrolieri” 

3 +850 853 

65.02.50-,,Alte cheltuieli în domeniul învățământului” 

57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 

110 

110 
-45 

-45 
65 

65 

65.02.04.01 Învățământ-57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 100 -21 79 

,,Școala Profesională ,,Hortensia Papadat Bengescu” 46 -6 40 

,,Școala Gimnazială Negoiță Dănăilă” 43 -10 33 

,,Școala Gimnazială Victor Ion Popa” 11 -5 6 

68.02.05.02-,,Asistență socială în caz de invaliditate”    

10.01.01-,,Salarii de bază” 598 -27 571 

57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 1.130 -20 1.110 

68.02.15.01-,,Ajutor social” 173 +734 907 

57.02.01-,,Ajutoare sociale în numerar” 164 +734 898 

70.02.06-,,Iluminat public și electrificări rurale” 

20.01.03-,,Încălzit, iluminat și forță motrică” 

71.01.03-,,Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” 

765 

140 

160 

0 

+234 

+17 

+177 

+40 

999 

157 

337 

40 

70.02.50-,,Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale” 

71.01.30-,,Alte active fixe”  

1.975 

 

330 

+35 

 

+35 

2.010 
 

365 

74.10.05.02-Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”  

37.10.03-,,Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare 

37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare”  

20.30.30-,,Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”  

71.01.30-,,Alte active fixe”  

535 

-10 

 

10 

126 

10 

0 

-2 

 

2 

-2 

+2 

535 

-12 

 

12 

124 

12 

 84.02.03.01-,,Drumuri și poduri” 

71.01.03-,,Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” 

71.01.30-,,Alte active fixe”  

5.770 

0 

35 

+12 

+4 

+8 

5.782 

4 

43 

84.02.03.03- Străzi 

71.01.01-,,Construcții” 
1.725 

1.725 

+650 

+650 

2.375 

2.375 

                                                                                                                                                                     

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. 8199 din 07.12.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă  și rectificarea 
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Iveşti, judeţul Galaţi 

 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: 

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 13.12.2021. 

 

          ŞEF SERVICIU, 
 

      Barbu Corina-Ionela 


