
 

   

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 24 
privind rectificarea I 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 ; 

        În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

        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 creditelor bugetare la subcapitolul 70.02.07 

,,Alimentare cu gaze natural in localități”, la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de 

capital”  cu suma de 133.000 lei . 

          Art.2. Se aprobă dimunarea creditelor bugetare la subcapitolul 84.02.03  

”Drumuri și poduri’’ la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”  cu suma de 

162.000 lei . 

          Art.3. Se aprobă dimunarea creditelor bugetare la subcapitolul de cheltuiei 

61.02.50 ,,Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”  la titlul 

de cheltuieli 20,,bunuri și servicii”cu suma de 9.300 lei. 

         Art.4. Se aprobă dimunarea creditelor bugetare la subcapitolul de cheltuiei 

70.02.06 ,,Iluminat public si electrificări rurale’’ la titlu de cheltuieli 20,,bunuri și 

servicii’’cu suma de 16.100 lei. 

          Art.5. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la subcapitolul de cheltuiei 

65.02.04 ,,învățământ secundar inferior “  la titlul de cheltuieli 20,,bunuri si 

servicii’’cu suma de 8.400  lei. 

          Art.6. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 70.02.50 

”alte servicii în domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale” la titlul de 

cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital‘’ cu suma de 205.000 lei pentru întocmirea 
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expertizei tehnice, întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și 

documentațiilor pentru obținerea avizelor în vederea realizării obiectivului de 

investiții ”modernizarea sistemului de alimentare cu apă a comunei Ivești”. 

      Art.7. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 84.02.03  

”drumuri și poduri’’ la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”  cu suma de 90.000 

lei pentru achiziționarea unei autoutilitare-autobasculante(3.5tone), nou sau second- 

hand pentru deservirea Primăriei comunei Ivești,județul Vaslui. 

           Art.8. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 84.02.03  

”drumuri și poduri’’ la titlul de cheltuieli 20 ,,bunuri și servicii’’cu suma de 25.400  lei 

pentru servicii marcaj rutier pe lungime de 10 km. 

 Art.9. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 65.02.04 

,,Învățământ secundar inferior “  la titlul de cheltuieli 59 ,,burse’’ cu suma de 8.400 lei 

pentru acordarea burselor în semestrul II al anului scolar 2020-2021 elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din comuna Ivești, județul Vaslui. 

          Art.10. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2021 cu finanțare partial sau 
integral de la bugetul de stat, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 

           Art.11. 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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