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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA IVEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

PROIECT HOTĂRÂRE  
Din 08.02.2022 

 
Privind: aprobarea bugetului general centralizat și a programului de investiții al comunei Ivești, județul 
Galați pe anul 2022  
 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;  
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 260/08.02.2022 

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

11.02.2022;  
Având în vedere referatul de aprobare al domnului Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 

judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.260-r/08.02.2022;  
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. 261/08.02.2022;  
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. 88 și art.129 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
Având în vedere prevederile art.3, art.5 și ale art.8 din Legea nr.317/2021, a bugetului de stat pe 

anul 2022;  
Având în vedere adresa nr.GLR_TRZ-1887/26.01.2022 a Ministerului Finanțelor Publice;  
Având în vedere Deciziile nr. 1/03.01.2022 și nr. 9/06.01.2022. ale Direcției Generale Regionale 

a Finanțelor Publice Galați;  
Având în vedere hotărârea nr. 37 din 08.02.2022 a Consiliului Județean Galați; 
Având în vedere prevederile Ordinului comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.244/2651/2010, pentru 

aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și 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“, art.25-26, art.31, art.35 alin.(6) şi art.39 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 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 general centralizat al comunei Ivești, județul Galați pentru anul 2022, 

după cum urmează:  
 a) venituri totale = 14.469 mii lei  
 b) cheltuieli totale = 23.431 mii lei 
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Art.2.- Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Ivești, județul Galați pentru anul 2022, 
după cum urmează:  
a) venituri totale = 14.469 mii lei  

 a.1. Venituri Secţiunea de funcţionare = 12.088 mii lei  

a.2. Venituri Secțiunea de dezvoltare = 2.381 mii lei  
b) cheltuieli totale = 23.431 mii lei 

b.1.Cheltuieli Secţiunea de funcţionare = 12.088 mii lei  
b.2. Cheltuieli Secţiunea de dezvoltare = 11.343 mii lei  

c) deficit acoperit din excedentul din anul 2021 = 8.962 lei, potrivit Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.3.- Se aprobă bugetul general centralizat pentru activităţile finanţate din venituri proprii, după cum 
urmează:  
 A. venituri totale = 117 mii lei, din care: 
           -             venituri secţiunea de funcţionare =117 mii lei.  
 
 B. cheltuieli totale = 133 mii lei, din care: 
           -             cheltuieli secţiunea de funcţionare = 133 mii lei,  
 
potrivit Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 4 –Se aprobă bugetul general centralizat al instituției finanțate din venituri proprii și subvenții, aflate 
în subordinea Consiliului Local, după cum urmează: 
 A. venituri totale = 618 mii lei, din care: 
           -             venituri secţiunea de funcţionare =618 mii lei.  

B. cheltuieli totale = 618 mii lei, din care: 
           -             cheltuieli secţiunea de funcţionare = 618 mii lei,  
 
Art.5.- Se aprobă Programul de investiţii publice, pe grupe de investiții și surse de finanțare, pentru anul 
2022, în sumă de 11.343 mii lei, potrivit Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
Art.6.- Se aprobă utilizarea în anul 2022, a excedentului bugetului local al anului 2021, a sumei de 
19.924 mii lei, ca sursă de finanțare pentru:  
a) acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent în sumă de 10.962 mii lei;  
b) acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
în sumă de 8.962 mii lei.  
 
Art.6.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.  
 

 
 
 
 
 

Art. 7.- Secretarul general al comunei Ivești va comunica prezenta hotărâre celor interesați. 
 
        PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                                                              Contrasemnează,  
                                                                                                     SECRETAR GENERAL,  
                                                                                                             Toma Zanfirica 
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ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA IVESTI 

P R I M A R,  

Nr. 260-r/08.02.2022 
 

REFERAT APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind bugetul local de venituri și cheltuieli, bugetul instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral  din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate  

din venituri proprii și subvenții, programul de investiții al comunei  pe anul 2022 și estimările pe anii 

2023-2025 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, se impune elaborarea şi aprobarea bugetului propriu al comunei Ivești pe anul 

2022, cu respectarea dispoziţiilor referitoare la bugetele locale, cuprinse în Legea bugetului de stat pe 

anul 2022 nr.317/2021.  

În temeiul art. 20. din actul normativ de mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au 

competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale, și anume, urmărirea şi 

raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în 

condiţii de echilibru bugetar, administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în 

condiţii de eficienţă, precum și stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea 

cheltuielilor publice locale.  

 La estimarea cheltuielilor vor fi avute în vedere, în principal, următoarele măsuri: 

-menținerea în anul 2022 a cuantumului brut al salariilor și sporurilor de care beneficiază 

personalul din administrația publică locală, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021, excepție 

făcând asistenții sociali și mediatorii sanitari ale căror salarii au fost indexate în funcție de salariul minim 

brut  de la 1 ianuarie 2022, conform O.U.G 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 

-menținerea în anul 2022 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul anului 2021; 

-neacordarea voucherelor de vacanță prevăzute de OUG nr. 8/2009 privind acordarea de vouchere 

de vacanță, aprobată  cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, modificată prin O.U.G. 131/2021. 

-prorogarea până în anul 2022 a măsurii de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă pentru 

primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene;   

Conform art. 58, al. (1), lit. a din Legea 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale, 

excedentul bugetului local înregistrat la 31.12.2021 în sumă de 19.923.830,6 lei se include în bugetul 

local 2021, pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și 

dezvoltare în anul 2022. 

  Programul de investiții al fiecărei unități administrativ-teritoriale se aprobă ca anexă la bugetul 

local, de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale, potrivit formularelor din 

„Scrisoarea Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 

anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025. 
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Capitolul. 1 Detalierea veniturilor și a cheltuielilor bugetare pe anul 2022  

        Bugetul local al comunei Ivești pe anul 2022 cuprinde la partea de venituri prevederi în sumă de 

14.469 mii lei, iar la cheltuieli prevederi în suma de  23.431 mii lei, cu un  deficit de  8.962 mii lei, care 

potrivit prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, se va acoperi în faza de programare a bugetului local  din excedentul anului 2021.    

 

 1.1.Detalierea veniturilor 

Veniturile bugetului local al comunei Ivești propuse a se realiza  în anul 2022 sunt  în sumă totală 

de 14.469 mii lei, prezentate în tabelul următor.  

Tabelul 1.1 Veniturile prevăzute în bugetul local                                                                Mii lei                        

Denumire indicatori Total 

A.Secțiunea de funcționare  

I.Venituri proprii    6.802 

1.Impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 19 

2.Impozite și taxe pe proprietate     942 

3.Taxe pt.utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor  desfășurate pe activități     505 

4.Venituri din proprietate     184 

5.Vânzări de bunuri și servicii       541 

6. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit     4.611 

6.1. Cote defalcate din impozitul pe venit    1.641 

6.2. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

   2.233 

6.3. Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 737 

II.Sume defalcate din  TVA  

1.Sume defalcate  din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor  
1.573 

   a) Învătământ total, din care: 

-finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.104, alin(2),lit.b – e din Legea educației 

nr.1/2011 

- burse 

     Nota* 

b)Finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 

indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav 

    1.416 

d)Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 

stimulării participării în învățământul preșcolar 

      70 

 e)Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă       87 

2. Sume defalcate  din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale 

-sume defalcate pentru echilibrare 
    4.306 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare -1.544 

III. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice      951… 

1.Finanțarea cheltuielilor cu ajutorul pentru combustibili solizi sau lichizi, precum și a 

suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi 

230….. 

2.Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății      721….. 

B.-Secțiunea de dezvoltare   2.381….. 

-vărsăminte din secțiune de funcționare    1.544 

-subvenții pentru finantarea programelor de dezvoltare locală     837,00 
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La stabilirea necesarului de finanţat pentru anul 2022 în sumă de 1.788 mii lei s-au avut în vedere 

sumele rămase de încasat de la Bugetul de stat pentru finanţarea Programului Național de Dezvoltare 

Locală în valoare de 837 mii lei, cheltuielile în domeniul sănătăţii (centru de vaccinare și mediatorii 

sanitari) în sumă de 721 mii lei, subvențiile necesare pentru încălzirea locuinţelor în sumă de 230 mii lei. 
Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al comunei s-a facut la nivelul realizărilor 

din anul 2021, avându-se în vedere prevederile art.14, alin.(7) din Legea finanțelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, gradul de realizare a veniturilor proprii 

programate a se realiza, în ultimii 2 ani, pe fiecare an în parte a fost sub procentul de 97 %; 

Impozite și taxe pe proprietate în sumă de 942 mii lei, reprezintă: 

 Impozit clădiri persoane fizice și juridice – total 341 mii lei, din care impozit clădiri  persoane 

fizice 161 mii lei și impozit cladiri persoane juridice 180 mii lei; 

 Impozit terenuri persoane fizice și juridice – total 601 mii lei din care impozit teren  

persoane fizice 188 mii lei, impozit terenuri persoane juridice 31 mii lei, impozit pe teren extravilan 364 

mii lei si taxe timbru si alte taxe timbru 18 mii lei ; 

Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de 

activități în sumă de 505 mii lei, reprezintă: 

 taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice si juridice în sumă totală de  

498 mii lei, din care: taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice 417 mii lei si taxe asupra 

mijloacelor de transport persoane juridice 81 mii lei ,  

 alte taxe pe utilizarea bunurilor 4 mii lei, autorizarea utilizarii bunurilor 3 mii lei; 

Venituri din proprietate în sumă de 184 mii lei, reprezintă: 

 venituri din concesiuni si inchirieri 152 mii lei 

Vânzări de bunuri și servicii în sumă de 541 mii lei, reprezintă: 

 venituri din  amenzi, penalități și confiscări  în sumă totalaă de 411  mii lei diverse venituri 130 

mii lei (taxa specială de salubrizare, taxe eliberari autorizatii de constructii) 

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit în sumă de 4.611 mii lei, reprezintă: 

 cote defalcate din impozitul pe venit 1.641 mii lei ,sumă estimată a se încasa din cota defalcată de 

63%, sumă aprobata prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Galati 

nr.9/06.01.2022; 

 sume alocate din cote defalcate de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

2.233 mii lei, ,aprobate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Galati 

nr. nr 9/06.01.2022. 

 sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 737  mii lei, aprobate în cadrul 

ședinței extraordinare nr. 2 a Consiliului Județean organizată în data de 08.02.2022. 

 
II. Sume defalcate din TVA  (4.306 mii lei sumă alocată prin Decizia Directorului D.G.R.F.P. 

Galati nr. 9/06.01.2022; 1.573 mii lei alocata prin Decizia Directorului D.G.R.F.P. Galati nr. 

1/03.01.2022 ) 

A. Sume defalcate  din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor – 1.573 mii lei  

1) -Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ-pentru finanțarea de bază a 

cheltuielilor prevăzute la art.104, alin(2), lit.b – e din Legea educației nr.1/2011 

2. Sume defalcate din TVA pentru burse  

3. Sume defalcate din TVA pt.finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav 1.416 mii lei;  

 4. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 

stimulării participării în învățământul preșcolar  70 mii lei ; 
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5. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă  87 

mii lei. 

B.  Sume defalcate  din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale = 4.306 mii lei 

 

III.- Subvenții – în sumă de 951 mii lei,  din care: 

 Finanțarea cheltuielilor cu ajutorul pentru combustibili solizi sau lichizi, precum și a suplimentului 

pentru combustibili solizi sau lichizi 230 mii lei. 
 Subventii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 721 mii lei. 

 
  IV. Venituri pentru secțiunea de dezvoltare = în sumă de 2.426 mii lei , din care : 

- 837 mii lei subvenții pentru finanțarea programelor de dezvoltare locală, OUG.28/2013- 

Gradinița program prelungit  

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare = 1.544 mii lei  

 
1.2. Detalierea cheltuielilor bugetului local-clasificația economică 
Conform prevederilor art.2, alin (3) si (5) din  Legea nr.273/2006 cu modificările și completările 

ulterioare, cheltuielile bugetare ale unității administrativ teritoriale se împart în două secțiuni: 

1. Secţiunea de funcţionare-partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu 

excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, 

care cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile 

curente respective.  

2. Secţiune de dezvoltare-partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu 

excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde  cheltuielile de capital aferente 

implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.  

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele: 

a) cheltuieli de capital; 

b) proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare; 

c) transferuri pentru cheltuieli de capital; 

d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;. 

e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă 

nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate. 

 Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2022 sunt în valoare de 22.965, structurate conform 

clasificației economice după cum este redat în tabelul următor.  

                                                                                      
Tabelul 1.2.  Cheltuieli totale buget local, sursa A                                       Mii lei 

Secțiunea de funcționare 

Cheltuieli curente  

Cheltuieli de personal 4.649 

Cheltuieli pentru bunuri și servicii 4.793+tva materiale scoli 

Asistență socială 1.576 

Transferuri 448 

Alte cheltuieli 210+burse  

Fondul de rezervă bugetară 412 

Secțiunea de dezvoltare 

Transfer invesțitii Apa Canal 50 

Cheltuieli de capital 11.293 

Total cheltuieli 23.431 
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Capitolul  51.02 -Cheltuielile pentru autoritățile publice = 3.779 mii lei, care se finanțează din 

bugetul local pe anul 2022, aferente secțiunii de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal în sumă 

de 2.463 mii lei (fundamentare pentru un număr de 29 posturi și 16 consilieri locali), precum și cheltuieli 

materiale în sumă de 1.316 mii lei, respectiv de dezvoltare in valoare de 50 mii lei, în tabelul 1.2 fiind 

prezentate detaliat cheltuielile, pe activități. 
Tabelul 1.3. Cheltuielile pentru autoritățile publice                                                             Mii lei                                                                                              

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea de funcționare 3.779 

Salarii                                                                                                               Total 2.463 

 10.01.01 Salarii de bază 2.072 

 10.01.12 Indemnizație consilieri 235 

 10.01.17 Indemnizație hrană 101 

 10.03.07 Contribuție asiguratorie muncă 55 

Bunuri                                                                                                               Total 1.316 

 20.01.01 Furnituri de birou 20 

 20.01.02 Materiale curățenie 10 

 20.01.03 Iluminat, încălzire 65 

 20.01.04 Apă, canal,salubrizare 90 

 20.01.06 Piese schimb 15 

 20.01.08 Cheltuieli poștale și telecomunicații 60 

 20.01.09 Materiale și servicii cu caracter funcțional (consumabile copiator, 

sisteme calcul, Ilegis,asistență soft contabilitate, registrul agricol, 

impozite și taxe, certificate digitale) 

100 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 266 

 20.02 Reparații curente (instalație sanitară, instalație încălzire, fațadă 

primărie) 

125 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar (memorii interne și externe, scaune, alte 

bunuri de natura obiectelor de inventar) 

50 

 20.06.01 Deplasări 20 

 20.13 Pregătire profesională 20 

 20.14 Protecția muncii 20 

 20.19 Contribuții ale APL la realizarea unor lucrări sau servicii de interes 

public local (Crucea Rosie, Acor, Smurd, cotizație Gal Siret Bârlad) 

150 

 20.30.03 Prime asigurare non-viață 25 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

(asigurare clădiri bunuri, evaluari/reevaluari terenuri, ridicări topo, 

servicii de cadastru și alte cheltuieli diverse și neprevăzute, obținere 

autorizație securitate la incendiu, elaborare strategie națională 

anticorupție) 

280 

Secțiunea de dezvoltare  

 71.01.03 Dotari mijloace fixe (multifunctional) 50 

 Capitolul  54.02 -54.02.05 fondul de rezervă bugetară= 412 mii lei  

Conform art. 36 din Legea nr. 273 din 2006, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția consiliului local în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, care poate fi utilizat, 

la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâri ale autorităților deliberative pentru 

finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea 

efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare unor alte unități administrativ 

teritoriale aflate în situații de extremă dificultate. 
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 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență = 218 mii lei, cuprinzând  prevederi 

bugetare pentru cheltuielile de personal pe anul 2022, având în vedere fundamentarea 

finanțării unui număr de 3 posturi, respectiv cheltuieli pentru bunuri și servicii, după cum este 

redat în tabelul următor. 

Tabelul 1.4. Servicii publice comunitare de evidență                                                            Mii lei                                                                                                                 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea de funcționare 218 

Salarii                                                                                                 Total 207 

 10.01.01 Salarii bază 190 

 10.01.17 Indemnizație hrană 12 

 10.03.07 Contribuție asig. Muncă 5 

Bunuri                                                                                                 Total 11 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii întreținere și funcționare 8 

 20.05.30 Alte obiecte inventar (ștampile) 2 

 20.06.01 Deplasări 1 

 
Capitolul 61.02-Ordine publică, cuprinzând cheltuieli de personal în sumă totală de 458 mii lei, 

având în vedere fundamentarea finanțării unui număr de 8 posturi, precum și cheltuieli materiale cu 

bunuri și servicii în sumă totală de 51 mii lei, după cum este detaliat în tabelul următor. 

Tabelul 1.5.Cheltuieli pentru Ordine publică                                                                        Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

61.02.05 Cheltuieli pentru protecția civilă, protecția contra incendiilor 

Secțiunea de funcționare 161 

Salarii                                                                                            Total 131 

 10.01.01 Salarii de bază 120 

 10.01.17 Indemnizație hrană 8 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 3 

Bunuri                                                                                            Total 30 

 20.01.05 Carburanți și lubrefianți 5 

 20.01.06 Piese schimb 4 

 20.01.09 Materiale și servicii cu caracter funcțional(revizii 

tehnice autoutilitară, Casco, RCA, mentenanță 

sirenă) 

11 

 20.05.01 Obiecte inventar-echipament protecție 10 

61.02.50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale                                                                                        

Secțiunea de funcționare 297 

Salarii                                                                                            Total 276 

 10.01.01 Salarii de bază 244 

 10.01.17 Indemnizație hrană 25 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 7 

Bunuri                  Total 21 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare (echipament protecție) 

10 

 20.14 Protecția muncii 1 

 20.05.01 Obiecte inventar-echipament protecție 10 

 



9 

 

 

 

 

Capitolul 65.02 -Cheltuieli pentru învățământ  

I. Școlile din Comuna Ivești 

 Secțiunea de funcționare  
1) Finanțarea de bază a cheltuielilor (sume defalcate din TVA)  prevăzute de art.104, alin (2), 

lit b–d, și finanțarea complementară, conform prevederilor art.105 din Legea Educației Naționale 

nr.1/2011  cheltuieli cu bunuri și servicii (cheltuielile cu pregatirea profesională, cheltuielile cu evaluarea 

periodică  a elevilor, cheltuielile cu bunuri și servicii), alte cheltuieli - burse elevi.  

Tabelul 1.6.  Invățământ- Finanțarea de bază                                                                      Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere VIP HPB ND Total 

59.02 Burse     

Titlul 20 Materiale     

Având în vedere faptul că nu a fost aprobat și repartizat costul standard per elev pentru anul 

2022, în vederea aprobării și înregistrării bugetului local inițial al anului 2022, pentru acoperirea 

cheltuielilor de funcționare efectuate în lunile ianuarie și februarie de către școli, se alocă din venituri 

proprii credite bugetare pentru trimestrul 1, urmând să fie incluse în bugetul local veniturile din sume 

defalcate din  TVA pentru finanțarea învățământului după aprobarea repartizării acestora pe unități 

administrative-teritoriale prin decizia șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului 

administrative emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean, precum și diferența 

de cheltuieli.                                                                                                                                        Mii lei 

Cheltuieli Detaliere VIP HPB ND Total 

Titlul 20 Materiale 40 55 43 138 

 

2) Finanțarea complementară conform prevederilor art.105, asigurată din veniturile proprii ale 

bugetului local– bunuri si servicii 348 mii lei pentru  următoarele cheltuieli: 

Tabelul 1.7. Invățământ -Finanțarea complementară                                                       Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere VIP HPB ND Total 

Secțiunea de funcționare 

Bunuri  

20.01.07 Naveta cadre 

didactice 

50 80 50 180 

20.06.01 Deplasări 2 3 3 8 

20.02 Reparații curente 160   160 

Total  212 83 53 348 

Secțiunea de dezvoltare 

71.03 Reparații capitale- 

Modernizare 

grupuri sanitare 

 170  170 

71.01.01 Construcție 

magazie 

 150  150 

71.01.03 Sistem centralizat 

închidere școală 

 14  14 

71.01.01 Prelungire gard 

parte nordică 

43   43 

71.01.30 Lucrări în vederea 

obținerii 
 220  220 
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autorizației ISU 

Total  43 554  597 

 

 Ajutoare sociale – 87 mii lei, reprezintă sume ce se acordă elevilor cu cerințe educaționale 

speciale, conform prevederilor art. 26 alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea 

serviciilor de sprijin educațional pentru copii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă, aprobata prin Ordinului MECTS 5574/07.10.2011 si HGR 

421/2008, privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituțiile publice de asistență socială. 

Tabelul 1.8.  Ajutoare sociale in numerar                                                                                   Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere VIP HPB ND Total 

57.02.01 Ces 5 43 39 87 

 

II. 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului =70 mii lei 

 Secțiunea de funcționare  

Ajutoare sociale 70 mii lei pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii 

defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar. 
65.02.03.01-Buget Local 

 Secțiunea de funcționare 

Achiziție 4 tablete premiere elevi sfârșit an școlar 6 mii lei. 

 Secțiunea de dezvoltare = 1.454 mii lei 

 1.Realizare și dotare Grădiniță program prelungit în comuna Ivești, judetul Galați, cu o valoare totală 

a investiției ramasă de executat în sumă de 990 mii lei, din care: suma de 837 mii lei finanțare prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală OUG 28/2013, 153 mii lei cofinanțare bugetul local; 

 2.Realizare Grădiniță cu program normal 3 clase = 444 mii lei, cofinanțare bugetul local. 

       3.Achiziție 4 laptopuri premiere elevi sfârșit an școlar 20 mii lei.  

` Capitolul 66.02-Cheltuieli pentru sănătate–2.582 mii lei, cuprinde cheltuieli de personal pentru 

finanțarea a două posturi de mediatori sanitari, cheltuieli materiale pentru finanțarea centrului de 

vaccinare, precum și cheltuieli de capital, după cum este redat în tabelul următor. 

 Tabelul 1.9. Servicii de sănătate publică                                                                               Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea de funcționare 101 

Salarii 10.01.01 Salarii bază 90 

 10.01.17 Indemnizație hrană 8 

 10.03.07 Contribuție asig. Muncă 3 

 

 Tabelul 1.10 Alte instituții și acțiuni sanitare                                                                       Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea de funcționare 620 

Bunuri 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 620 

Secțiunea de dezvoltare                                                                             Total 1.861 

 71.01.01 Construții  

  Construire Dispensar uman sat Bucești, comuna 

Ivești, judetul Galați 

1.787 

 71.01.30 Alte active fixe  

  Construire Dispensar uman sat Bucești, comuna 

Ivești, judetul Galați (cerere de finanțare și 

consultanță 

39 
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Construire  Dispensar uman sat Ivești, comuna Ivești, 

judetul Galati (cerere de finanțare și consultanță) 

35 

 
Capitolul 67.02-Cheltuieli pentru cultură, recreere și religie- 1.098  mii lei, cuprinzând 

cheltuieli de personal în sumă totală de 63 mii lei, având în vedere fundamentarea finanțării unui post, 

precum și cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă totală de 464 mii lei, Transferuri asociații și 

fundații 80 mii lei, susținerea cultelor 130 mii lei, cheltuieli de capital 457 mii lei, după cum este detaliat 

în tabelul următor. 

  

Tabelul 1.11   Biblioteci publice, comunale  (67.02.03.02)                                                    Mii lei                                                                                                            

Secțiunea de funcționare                                                                                             Total 63 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Salarii                                                                                                             Total 63 

 10.01.01 Salarii de bază 57 

 10.01.17 Indemnizație hrană 4 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 2 

 

Tabelul 1.12 Cămin cultural (67.03.07)                                                                              Mii lei 

Secțiunea de funcționare                                                                                              48 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Bunuri                                                                                                                 Total 48 

 20.01.02 Materiale curățenie 2 

 20.01.03 Iluminat, încălzire 30 

 20.01.04 Apă, canal, salubrizare 12 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 2 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

(asigurare clădiri bunuri) 

2 

Secțiunea de dezvoltare                                                                                                Total 332 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

 71.01.01 Construcții-Reabilitare acoperiș cămin cultural sat Bucești, 

 comuna Ivești, județul Galați 
135 

 71.01.30 Proiect Reabilitare și dotare cămin cultural sat Bucești,  

comuna Ivești, județul Galați (cerere de finanțare și 

consultanță) 

197 

 
 67.05.01 Sport = 205 mii lei 

 Secțiunea de funcționare – 80 mii lei 

 Asociații și fundații=80 mii lei, sumă ce va fi transferată în contul Clubului Sportiv Gloria Ivești, 

în vederea asigurării cheltuielilor curente ale acestuia; 

 Secțiunea de dezvoltare = 125 mii lei , din care: 

 - Proiect Reabilitare Sală de Sport comuna Ivești -35 mii lei ; Proiect Reabilitare Bază sportivă comuna 

Ivești – 45 mii lei; Proiect Reabilitare Stadion comuna Ivești – 45 mii lei  

 Tabelul 1.13  Grădini publice, parcuri, zone verzi (67.05.03)                                           Mii lei 

Secțiunea de funcționare – 185 mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Bunuri                                                                                             Total 185 
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 20.01.03 Iluminat, încălzire 15 

 20.01.04 Apă, canal, salubrizare 23 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1 

 20.02 Reabilitare parc Festivalul Vinului 146 

Tabelul 1. 14. Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei (67.02.50 )                 Mii lei 

Secțiunea de funcționare – 231 mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Bunuri                                                                                             Total 231 

 20.01.03 Iluminat, încălzire 2 

 20.01.04 Apă, canal, salubrizare 23 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 1 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  

Organizare festival vin 

Cadouri 1 iunie copii 

Cadouri Crăciun copii 

Festivitate 50 ani căsătorie 

 

205 

100 

20 

55 

30 

 

 

         67.02. 06 Servicii religioase – 130 mii lei, reprezentând alte cheltuieli pentru susținerea cultelor 

religioase  

-Parohia Bucesti =30 mii lei, pentru continuarea lucrărilor de  construcție a centrului social; 

-Parohia Diecheni = 30 mii lei pentru  realizarea unui grup sanitar modern cu alee de acces; 

-Parohia Ivesti = 25 mii lei – reparații biserică  

-Parohia Ivești-Blăjeri = 45 mii lei pentru executare tencuieli exterioare biserică, întreținere și reparații 

biserică. 

 
Capitolul 68.02-Cheltuielile pentru asigurări și asistență socială  

1. 68.05.02 Asistență socială în caz de boli și invaliditate = 1.928 mii lei, cuprinzând cheltuieli de 

personal în sumă totală de 784 mii lei, având în vedere fundamentarea finanțării unui număr de 

21 asistenți personali, indemnizații handicap având în vedere fundamentarea finanțării unui 

număr de 62 indemnizații handicap, după cum este detaliat în tabelul următor. 

Tabelul 1. 15. Asistență socială în caz de boli și invaliditate                                                 Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea funcționare 1.928 

Salarii asistenți personali persoane cu handicap (21 asistenți personali)                                                              784 

 10.01.01 Salarii de bază 679 

 10.01.17 Indemnizație hrană 87 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 18 

Indemnizații persoane cu handicap( 62 indemnizații, reprezentând 1.112 mii lei 

+21 indemnizații handicap, reprezentând 32 mii lei, care se vor acorda în perioada 

în care asitenții personali vor efectua concediul de odihnă de 21 zile ) 

1.144 

 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 1.144 
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2. 68.15.01 Ajutor social = 284 mii lei, cuprinzând cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă 

totală de 9 mii lei, precum și ajutoare sociale în numerar în valoare totală de 275 mii lei, după 

cum este redat în tabelul următor. 

 

 

 

 

 Tabelul 1.16. Ajutor social                                                                                                     Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea funcționare 284 

Bunuri 20.14 Protecția muncii beneficiari venit minim garantat 9 

 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 275 

  Cheltuieli cu ajutorul pentru combustibili solizi sau lichizi, 

precum și a suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi 

230 

  Ajutoare de urgență pentru familii și persoanele aflate în 

dificultate 

45 

 
3. 68.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale = 252 mii lei, cuprinzând cheltuieli de 

personal în sumă totală de 245 mii lei, având în vedere fundamentarea finanțării unui număr de 4  

asistenți sociali, precum și cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă totală de 7 mii lei, 

după cum este detaliat în tabelul următor. 

 

Tabelul 1.17.  Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale                                                  Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea funcționare 252 

Salarii 10.01.01 Salarii de bază 222 

 10.01.17 Indemnizație hrană 17 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 6 

Bunuri  7 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 

(imprimate VMG, alocații)  

registru agricol, impozite și taxe, certificate digitale) 

4 

 20.14 Protecția muncii 3 

 
Capitolul  70.02-Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe  

Tabelul 1.18. Alimentare apa(70.05.01)                                                                            Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea funcționare 120 

Bunuri 20.19 Redevență ce trebuie restituită operatorului regional SC Apa-

Canal, conform prevederilor contractului de delegare a 

gestiunii;  cotizația anuala la ADI Apa canal. 

120 

Secțiunea dezvoltare 50 

 55 Cofinanțare Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apă și Apă Uzată în județul Galați, aprobată prin HCL 35/2017 

50 

 
` Tabelul 119. Iluminat public și electrificări rurale(70.02.06).                                           Mii lei 

Secțiunea de funcționare – 603 mii lei 
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Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Bunuri                                                                                             Total 603 

 20.01.03 Iluminat, încălzire 287 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 75 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar 

Lămpi electrice 

Ghirlande luminoase 

90 

40 

50 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  

Contract delegare gestiune Serviciul Iluminat public 

151 

Secțiunea de dezvoltare  

Investiții 71.01.01 Construcții 

Modernizare și eficientizare sistem iluminat public în comuna 

Ivești, județul Galați-cheltuieli studiu fezabilitate, audit 

energetic, documentație tehnică, consultanță implementare 

proiect 

Extindere LEA str. Mariuca Zamfir din satul Bucesti, comuna 

Ivesti, judetul Galati  

230 

160 

 

 

 

70 

 

 

 

 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinței, servicii de dezvoltare comunală = 1.245 mii lei, 

cuprinzând cheltuieli de personal în sumă totală de 379 mii lei, având în vedere fundamentarea 

finanțării unui număr de 7 posturi, precum, cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă totală 

de 485 mii lei, cheltuieli de capital în sumă de 381 mii lei, după cum este detaliat în tabelul 

următor. 

 

Tabelul 1.20. Alte servicii în domeniul locuinței, servicii de dezvoltare comunală       Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea de funcționare                                                                                             Total 994 

Salarii                                                                                                                 Total 379 

 10.01.01 Salarii de bază 339 

 10.01.17 Indemnizație hrană 31 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 9 

Bunuri                                                                                               Total 615 

 20.01.04 Apa, canal, salubrizare-colectare deșeuri  zona lucru garaj, 

respectiv colectare deșeuri abandonate aflate pe domeniul public 
146 

 20.01.05 Carburant auto și benzină motocositori 80 

 20.01.06 Piese schimb echipamente dotare 30 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 

Materiale întreținere comună  

Ierbicid  

60 

50 

10 

 20.02 Reparații curente piață (instalație sanitară, clădiri, uși) 50 

 20.05.30 Alte obiecte inventar 

Cântare piață  

Lăzi frigorifice piață  

Copaci, arbuști, plante 

44 

10 

4 

30 

 20.12 Consultanță și expertiză(contract depunere cerere finanțare și 32 
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consultanță implementare proiect achiziție utilaj) 

 20.14 Protecția muncii 5 

 20.30.03 Prime de asigurare non-viață: prime de asigurare cladiri + RCA 10 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  

(întocmire documentații cadastrale, avize și autorizații piață 

agroalimentară și cheltuieli diverse și neprevăzute) 

 

158 

Secțiunea de dezvoltare                                                                                              Total 381 

 71.01.02 Dotări mijloace fixe 

Plug tractor 

2 motocositori 

Drujba 

Drujbă telescopică 

Freză deszăpezire 

Uși garaj 

91 

55 

15 

5 

7 

9 

24 

 71.01.30 Alte active fixe 

Studiul de Fezabilitate –Proiect ANL de tip locuințe sociale și 

pentru tineri cu 20 unități de locuit  

Execuție plan urbanistic general 

Registrul spațiilor verzi  

Studiu istoric 

290 

110 

 

114 

54 

12 

 
 Capitolul 74.02- Protectia mediului = 473 mii lei  

1. 74.05.02 Colectarea și transportul gunoiului menajer 

 Contribuții ale APL la realizarea unor servicii sau lucrări de interes public local ( Adi Ecoserv) -

25 mii lei 

 Subvenții, transferuri curente către Serviciul de Salubrizare din subordinea Consiliului Local în 

vederea asigurării chetuielilor curente 448 mii  lei. 

 
 Capitolul 84.02 Cheltuieli pentru transport și comunicații cuprinzând cheltuieli materiale cu 

bunuri și servicii în sumă totală de 360 mii lei și cheltuieli de capital în sumă de 6.163 mii lei, după cum 

este detaliat în tabelul următor.  

Tabelul 1.21. Cheltuieli pentru transport și comunicații                                                 Mii lei 

Cheltuieli Alineat Detaliere cheltuieli Suma 

Secțiunea de funcționare                                                                                             Total 460 

Bunuri                                                                                               Total 460 

 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 

Materiale și mentenanță sistem supraveghere video  

Servicii deszăpezire 

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 

200 

30 

70 

100 

 20.05.30 Alte obiecte inventar 

Indicatoare rutiere 

Numere stradale (3040 imobile) 

60 

10 

50 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  

(cheltuieli diverse și neprevazute, vopsea rutieră 5 mii lei) 

 

200 
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Secțiunea de dezvoltare                                                                                              Total 6.263 

 71.01.01 Construcții 

 Covor asfaltic pe străzile Roșiori, Bogdan Vodă, Ștefan 

Petică 

 Modernizare trotuare și șanțuri în comuna Ivești, județul 

Galați 

 Proiectare și execuție punte pietonală: contract Supercon 

rămas de executat 8,925 mii lei+266,075 mii lei execuție 

 Modernizare străzi rurale în comuna Ivești, județul Galați 

- Etapa 2, din care         ... 

   Contract Gebes-studiu topografic și geotehnic 20 mii lei, 

   Contract Elada Elite Consulting-depunere cerere finanțare și 

consultanță 160 mii lei 

 Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna 

Ivești 

 Întreținere prin pietruire drumuri extravilan și intravilan 

din comuna Ivești, județul Galați - autograder, pietriș, 

cilindru compactor 

5.810 

1.472 

 

2.908 

 

275 

 

655 

 

 

 

 

100 

 

400 

 

 

Investiții 71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 

Ceas 

Stema comunei Ivești 

31 

7 

24 

 71.01.30 Alte active fixe 

Extindere sistem supraveghere video 

Studii, proiectări diverse 

Ridicare topografică 

Amplasare stații încărcare electrică 

422 

30 

200 

100 

92 

 
 

 Investițiile propuse a se realiza în anul 2022 din bugetul local în sumă 11.293 mii lei  sunt cele 

prevăzute în secțiunea de dezvoltare a bugetului local, la cheltuieli de capital, pe capitole și obiective și 

reprezintă investiții noi sau în continuare, pentru care s-au întocmit și aprobat documentații tehnico- 

economice, sau urmează a se întocmi documentații tehnice, precum și investițiile: Realizare și dotare 

Gradiniță program prelungit în comuna Ivești, judetul Galați și Realizare Gradiniță cu program normal 3 

clase. 
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Capitolul 2. Bugetul activițăților finanțate din venituri proprii 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 reprezintă principalul instrument de programare a 

veniturilor și cheltuielilor activităților prestate, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru 

desfășurarea activității în condiții rentabile. 

Indicatorii economico– financiari prevăzuți în propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe 

anul 2022 se prezintă în structura astfel: 

Tabelul 2. Volumul și structura veniturilor                                                                     Mii lei 

Clasificație Cod indicator Denumire indicator Valoare 

  Venituri din proprietate 100 

70.10.50 - Alte servicii în domeniile 

locuințelor, serviciilor și 

dez.comunale 

 

30.05.30 Concesiuni și închirieri 

piață, sală sport 

50 

83.10.03.30-Alte cheltuieli în 

domeniul agriculturii 

30.09 Venituri din utilizarea 

pășunilor comunale 

50 

  Venituri din prestări 

servicii 

17 

65.10.04.01-Învățământ 33.10.05 Taxe și alte venituri din 

învățământ 

17 

 

Tabelul 2. Volumul și structura cheltuielilor                                                                  Mii lei 

Clasificație Cod 

indicator 

Denumire indicator Valoare 

70.10.50-Alte servicii în 

domeniile locuintelor, 

serviciilor și dez. comunale 

 50 

Salarii   23 

 10.01.01 Salarii de bază 20 

 10.01.17 Indemnizație hrană 2,5 

 10.03.07 Contribuție asiguratorie muncă 0,5 

Bunuri și servicii   27 

 20.01.02 Materiale curățenie 17 

 20.01.03 Iluminat, încălzire 5 

 20.01.04 Apă, canal, salubrizare 5 

65.10.04.01-Învățământ  33 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar-HPB 24 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar-ND 9 

Diferența dintre venituri și cheltuieli la sursa E -Școala Profesională H.P.B va fi acoperită din 

excedentul anilor trecuți. 

83.10.03.30-Alte cheltuieli în 

domeniul agriculturii 

 50 

 20.01.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare 

(achiziția de îngrășământ și alte 

materiale pentru întreținerea 

suprafețelor de pășune aflate în 

proprietatea Consiliului local) 

50 
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Capitolul 3. Bugetul institutiei finanțate din venituri proprii și subvenții 

În anul 2021 a fost înființat serviciul public de salubrizare al U.A.T comuna IVEŞTI care face 

parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau 

coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ale U.A.T. comuna IVEŞTI, în scopul salubrizării 

comunei.  

Consiliul Local Ivești-Serviciul de Salubrizare este finanțat din venituri proprii și subvenții din 

bugetul local, având drept sursă de finanțare sursa G, obținând în anul 2021 venituri proprii din colectarea 

deșeurilor în sumă de 170 mii lei, pe baza cărora s-au fundamentat veniturile proprii estimate a fi încasate 

în anul 2022. În vederea asigurării echilibrului bugetar, se includ în bugetul serviciului public de 

salubrizare și transferuri de la bugetul local sub forma subvențiilor în suma de 452 mii lei. Fundamentarea 

cheltuielilor s-a efectuat ținând cont de necesitatea finanțării a 7 posturi, precum și de necesitatea 

asigurării cheltuielilor materiale care asigură funcționarea serviciului. 

 

Tabelul 2. Volumul și structura veniturilor și a  cheltuielilor                                           Mii lei                                                 

Clasificație Cod 

indicator  

Denumire indicator Valoare 

Total venituri  622 

 74.10.05.02 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 170 

 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice 452 

Total 

cheltuieli 

  618 

Salarii                                                                                                 Total 457 

 10.01.01 Salarii de bază 416 

 10.01.17 Indemnizație hrană 28 

 10.03.07 Contributie asiguratorie muncă 13 

Bunuri                                                                                                                      Total 165 

 20.01.01 Furnituri de birou 1 

 20.01.02 Materiale curățenie 1 

 20.01.05 Carburanți si lubrefianți autogunoieră 60 

 20.01.06 Piese schimb 30 

 20.01.09 Materiale și servicii cu caracter funcțional( hârtie, cartușe 

imprimantă, asistență informatică, întreținere echipamente 

electronice, chitanțiere, facturiere) 

30 

 20.01.30 Prestari servicii și alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare (prime asigurare autogunoieră, taxă RCA, taxă 

verificare tehnică, contravaloare depozitare gunoi menajer la 

groapa de gunoi, contributii pentru ANRSC)  

20 

 20.06.01 Deplasări 1 

 20.14 Protecția muncii 2 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

(alte cheltuieli diverse și neprevăzute) 

20 

Este de competența Consiliului Local al comunei Ivești  aprobarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli, a veniturilor și cheltuielilor finanțate integral din venituri proprii, precum și a veniturilor și 

cheltuielilor finanțate din venituri proprii și subvenții.  

PRIMAR, 

GHEOCA MARICEL 
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ROMANIA  
JUDETUL GALATI  
COMUNA IVESTI  
P R I M A R  
Serviciul financiar-contabil, Salarizare-resurse umane,  
buget patrimoniu, Impozite si taxe  
Nr. 261/08.02.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâre privind bugetul local de venituri și cheltuieli, bugetul instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral din venituri proprii,respective venituri proprii si subventii, programul de 
investiții al comunei pe anul 2022  

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu prevederile art.136 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Aprobarea bugetului local se va face in conformitate cu urmatoarele prevederi legale: 
 a. art.88 și art.129 alin.(4) lit.„a”, art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 b. Legea nr. 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021,  

 c. Deciziile nr.646/2021 si nr.647/2021 ale D.G.R.F. Galati; 

 d. Având în vedere hotărârea nr. 37 din 08.02.2022 a Consiliului Județean Galați; 

  e. Ordinul comun al M.A.I. şi M.F.P. nr.244/2651/2010, pentru aprobarea metodologiilor de 
aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2^1) şi ale art. 76^1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale;  

 f. art.1 alin.(2), art.2, alin (1), pct.50 si 51, art.3 alin.(1), art.8 lit.”a” şi lit.”b”, art.19 alin.(1), art.20 
alin.(1) lit.”a“, art.25-26, art.31, art.35 alin.(6) şi art.39 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

În bugetul general consolidat al U.A.T.comuna Ivești pe anul 2022, se propune a se realiza 
venituri în sumă totală de 14.469 mii și cheltuieli de 23.431 mii lei.  

 
Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli include :  

a) venituri totale = 14.469 mii lei  

 a.1. Venituri Secţiunea de funcţionare = 12.088 mii lei  

a.2. Venituri Secțiunea de dezvoltare = 2.381 mii lei  
b) cheltuieli totale = 23.431 mii lei 

b.1.Cheltuieli Secţiunea de funcţionare = 12.088 mii lei  
b.2. Cheltuieli Secţiunea de dezvoltare = 11.343 mii lei  

c) Deficit acoperit din excedentul din anul 2021= 19.924 mii lei  
 

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate din venituri proprii 
cuprinde:  
 a) venituri totale =117 mii lei, din care:  

venituri secţiunea de funcţionare = 117 mii lei.  
 b) cheltuieli totale =117 mii lei, din care:  

cheltuieli secţiunea de funcţionare =117 mii lei.  
 
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru instituția finantată din venituri proprii si 

subventii din subordinea Consiliului Local cuprinde:  
 a) venituri totale =618 mii lei, din care:  

venituri secţiunea de funcţionare = 618 mii lei.  
 b) cheltuieli totale =618 mii lei, din care:  
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cheltuieli secţiunea de funcţionare =618 mii lei.  
 

Programul de investiţii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare, pentru anul 2022, 
însumează 11.343 mii lei.  

Se propune utilizarea în anul 2022, a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 
19.924 mii lei, ca sursă de finanțare pentru:  

a) acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent in suma de 10.962 mii lei;  

b)  acoperirea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, în sumă de 8.962 mii lei. 
 
Având la bază cele prezentate mai sus, propun Consiliului local al comunei Ivesti, aprobarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Ivesti , bugetul activitatilor finantate integral din 
venituri proprii, bugetul instituției finanțate din venituri proprii și subvenții, programul de investiții al 
comunei pe anul 2022. 

 
Sef serviciu, 

Barbu Corina-Ionela 

 


