
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 10 
 din 28.02.2022 

 
Privind: utilizarea unor sume din excedentul bugetului local al anului 2021, pentru finanțarea 

deficitului secțiunii de dezvoltare. 

Initiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 1557 din 21.02.2022. 

  
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa extraordinară din data de 

28.02.2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 1557 din 21.02.2022. 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr.1558 din 
21.02.2022. 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultura si activitati 
economice; 
 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. 58 alin. (1) lit.”a” din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările și 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 utilizarea sumei de 270 mii lei din excedentul bugetului local al anului 
2021, ca sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru finanțarea 
următoarelor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare: 

 
a) Proiectare bloc specialiști în comuna Ivești, județul Galați: 135 mii lei; 
b)   Proiectare piste biciclete și șanțuri în comuna Ivești, județul Galați: 135 mii lei. 

 
Art.2.- Primarul comunei Ivești, județul Galați va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
 
  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
   Gruia Ion    Toma Zanfirica  

 

 

 
Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  16 

Număr voturi înregistrate: Pentru= 16;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 


