
 

   

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 32 
privind rectificarea a III-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 ; 

               Având în vedere adresa nr. 5449/17.09.2021 emisă de Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Vaslui ; 

               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 suplimentarea  veniturilor cu suma de 97.000 lei la subcapitolul 

11.02.06 ,,sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”.  

                 Art.2. Se aprobă suplimentarea veniturilor cu suma de  13.000 lei la subcapitolul 

04.02.04 ,,sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit” . 

                Art.3. Se aprobă diminuarea  veniturilor  cu suma de 26.000 lei la subcapitolul 

04.02.01 ,,cote defalcate din impozitul pe venit”. 

         Art.4. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 12.000 lei la  

subcapitolul 65.04.01 ,,Cheltuieli pentru învățământ” , la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de 

capital” necesară pentru proiectare și  întocmirea scenariului la incendiu în vederea 

obținerii autorizației de funcționare pentru  Școala gimnazială nr.1 Ivești, de la Inspectoratul 

pentru situații de urgență Vaslui . 

    Art.5. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 35.000 lei la 

subcapitolul 70.02.50 ”alte servicii în domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale” 

la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital‘’ pentru întocmirea și depunerea cererilor  de 

finanțare și a anexelor prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții ”Anghel Saligny” și de normele metodologice pentru 

aplicarea Ordonanței de urgență nr. 95/2021, în vederea obținerii finanțării pentru 

obiectivele de investiții:  ”modernizare străzi în comuna Ivești”,  ”alimentare cu gaze naturale 
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in comuna Ivești” și „modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Iveşti, 

judeţul Vaslui” . 

                 Art.6. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 37.000 lei, la 

subcapitolul 84.02.03 ,,Cheltuieli pentru drumuri și poduri” la titlul de cheltuieli 70 ,, cheltuieli 

de capital” pentru investiția ,,Betonare șanțuri, construire podețe pe străzile din comuna Ivești, 

județul Vaslui”. 

                Art.7. 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. 

 

                                                                                                             IVEŞTI, 27 septembrie  2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BUDESCU CONSTANTIN 

 

 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI IVESTI 

BEJAN MIRCEA 
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