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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA IVEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.  7 

 
Din 11.02.2022 

 
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-r/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 pct.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;  
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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 
  

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 Serviciului „Consiliul Local Ivești-Serviciul 
Salubrizare”, finanțat din venituri proprii și subvenții, instituție aflată în subordinea Consiliului Local 
al comunei Ivești, județul Galați, 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 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, potrivit Anexei 
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.7.- 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.8.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  
 

 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16 
Numar voturi inregistrate: Pentru= 10 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 6 

 
 
 
 
 

 

            Art. 9.- Secretarul general al comunei Ivești, județul Galați va comunica prezenta 
hotărâre celor interesați. 
 
 
 
        PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                                                              Contrasemnează,  
                                                                                                         SECRETAR GENERAL,  
                 Gotu Gică                                                                              Toma Zanfirica 
 

 

 


