
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 15 
Din 03.03.2022 

 
Privind: alocarea unor sume din fondul de rezervă  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: 1838 din 03.03.2022 

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

de 03.03.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 1838 din 03.03.2022. 
 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. 
1839 din 03.03.2022. 

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.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 alocarea sumei de 20 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului local  pentru finanțarea achiziționării de saltele, lenjerii și accesorii de pat 
în vederea primirii și cazării refugiaților aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina şi intră în România. 
 

Art.2- Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Iveşti, judetul Galaţi pentru anul 
2022, după cum urmează:  

 

 

 



                                                         mii lei 

INDICATORI BUGET 
2022 

RECTIFICARE 
(+/-) 

BUGET 
RECTIFICAT 

2021 

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

412 -20 392 

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

412 -20 392 

61.02.50-,,Alte cheltuieli în domeniul 
ordinii publice și siguranței naționale” 
20.05.03-,,Lenjerie și accesorii de pat ” 

161 
0 

+20 
+20 

181 
20 

 

Art.3.- Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, 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, 
   Mihalache Tanța   Toma Zanfirica  

 

 

 
Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  16 

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

 


