
 

   

 
 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 48 

privind rectificarea a VII-a a bugetului comunal pe anul 2021 
 

 
          Având în vedere : 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire la proiectul de 
hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti ; 
 - adresa nr.7291/07.12.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Vaslui, prin care ne-au fost comunicate influențele sumelor defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate ; 
         În conformitate cu: 
 -  prevederile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, și  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1264/17.12.2021 privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale; 
         În temeiul prevederilor art.129, alin.(1),alin.(2), litera ,,b” și alin.(4),litera ,,a”, 
art.139, alin.(3) și ale prevederilor art.196, alin.(1),lit. ,,a” din Ordonanța Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                  

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui  , 
                                                                     

H O T Ă R Ă Ş T E : 
            Art.1.  Se aprobă  diminuarea  veniturilor la subcapitolul  11.02.02  ,,sume defalcate 
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate”, cu suma de 45.000 lei. 
          Art.2.  Se aprobă  suplimentarea veniturilor la subcapitolul  11.02.06 ,,sume defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”,  cu suma de 250.000 lei. 
           Art.3. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la subcapitolul 68.02.15 
,,cheltuieli pentru ajutor social”, de la titlul de cheltuieli 57.02.01 ,,ajutoare sociale în numerar” 
cu suma de 24.000 lei. 
          Art.4. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la subcapitolul 65.02 ,,cheltuieli 
pentru învățământ”, cu suma de 21.000 lei din care: 17.000 lei de  la titlul de cheltuieli 
57.02.03 ,,tichete de creșe și tichete sociale pentru grădiniță” și 4.000 lei de  la titlul  de 
cheltuieli 59.01 ,,burse”. 
           Art.5. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la subcapitolul 51.02.03  
“cheltuieli pentru autorități executive”, de la titlul de lacheltuieli 10 ,,cheltuieli de personal” cu 
suma de 1.600 lei. 
            Art.6. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la  subcapitolul 61.02.05 
,,cheltuieli pentru protecția civilă și protecția contra incendiilor” de  la titlul de cheltuieli 10 
,,cheltuieli de personal” cu suma de 4.800 lei. 
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            Art.7. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la subcapitolul 68.02.05 ,,cheltuieli 
pentru asistența socială în caz de invaliditate”, de la titlul de cheltuieli 57.02 ,, ajutoare sociale” 
cu suma de 2.600 lei. 
            Art.8. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la capitolul 65.02  ,,cheltuieli 
pentru învățământ” de la titlul de cheltuieli 59 ,,burse” cu suma de 8.400 lei; 
           Art.9. Se aprobă diminuarea  creditelor bugetare de la subcapitolul 70.02.50  ”alte 
servicii în domeniul locuințelor, servicii și dezvoltări comunale’’, de la titlul de cheltuieli 70 
,,cheltuieli de capital” cu suma de 36.600 lei din care : suma de 2.100 lei care a fost alocată  
pentru obiectivul de investiții ,,amenajare teren de joacă pentru copii Satu-Nou Ivești, comuna 
Ivești, suma de 17.500 lei care a fost alocată pentru proiectare și expertiză tehnică la 
obiectivul de investiții ”modernizarea sistemului de alimentare cu apă” și suma de 17.000 lei 
care a fost alocată pentru întocmirea și depunerea cererilor de finanțare   prevăzute de 
Ordonanța de urgență nr.95/2021 în vederea obținerii finanțării pentru obiectivelul de 
investiții: “alimentare cu gaze naturale în comuna Ivești, județul Vaslui”. 
           Art.10. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare de la subcapitolul 84.02.03 
,,Cheltuieli pentru drumuri și poduri” de la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital” cu suma 
de 3.200  din care: suma de 1.600 lei care a fost alocată  pentru achiziționarea unei 
autoutilitare-autobasculante, suma de  900 lei care a fost alocată pentru  actualizarea 
studiului de fezabilitate pentru investitia ,,Modernizare străzi în satulIvești, comuna Ivești’’ și 
suma de 700 lei care a fost aclocată pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru 
investiția ,,Betonare șanțuri în satul Ivești,comuna Ivești,județul Vaslui” . 
        Art.11. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare  la subcapitolul 70.02.50 ,, Alte 
servicii în domeniul locuințelor, servicii și dezvoltării comunale” cu suma de 274.700 lei din 
care: 250.000 lei la titlul de cheltuieli 70 ,, cheltuieli de capital” pentru obiectivul de investiții 
,,Modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ivești, județul Vaslui și 
pentru plata planului parcelar și 24.700 lei la titlul de cheltuieli 20 ,, bunuri și servicii”. 
               Art.12. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare  la subcapitolul 84.02.03 
,,cheltuieli pentru drumuri și poduri” în sumă de 20.500 lei din  care: 17.000 lei la titlul de 
cheltuieli 20,, bunuri și servicii”  și 3.500 lei la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”.  
         Art.13. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 51.02.03                 
“cheltuieli pentru autorități executive” la titlul de cheltuieli 20 ,, bunuri și servicii” cu suma de 
10.000 lei . 
         Art.14. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 68.06 “cheltuieli 
pentru asistența socială pentru familie și copii” la titlul de cheltuieli 20 ,, bunuri și servicii”cu 
suma de 2.000 lei pentru reparatii instalații apă la centrul de asistență copii după programul 
școlar. 
        Art.15. Secretarul general al comunei Ivești va publica hotărârea pe site-ul  
www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și Instituției   
Pefectului-județul Vaslui. 
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