
 

 

 

   

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45 
privind rectificarea a VI-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 ; 

         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 la subcapitolul 42.02.34 ,,subvenții 

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie 

alocate pentru consumul de combustibil solizi și/sau petrolieri ” cu suma de 147.000 

lei. 

             Art.2. 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” 
pentru investiția ,, betonare șanțuri, construire podețe pe străzile din comuna Ivești, 
județul Vaslui”  cu suma  de 57.840 lei . 

            Art.3. 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 36.000 lei care a fost alocată astfel: 
34.000 lei pentru actualizarea devizului general la obiectivul de investiții  
“alimentare cu gaze naturale în comuna Ivești, județul Vaslui” și 2.000 lei pentru 
plata serviciului de consultanță în vederea întocmirii și depunerii cererii de finanțare   
prevăzute de Ordonanța de urgență nr.95/2021 pentru obținerea finanțării 
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obiectivului de investiții: “alimentare cu gaze naturale în comuna Ivești, județul 
Vaslui”. 

              Art.4. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul 68.02.50 

,,alte cheltuieli în domeniul asiguraților și asistenței sociale”, la titlul de cheltuieli 57.02 

,, ajutoare sociale” cu suma de 147.000 lei. 

             Art. 5. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare  la subcapitolul 84.02.03 
,,cheltuieli pentru drumuri și poduri” la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital” 
pentru întocmirea documentațiilor cadastrale pentru 20 de străzi care aparțin 
domeniului public al comunei Ivești,  cu suma  de 36.000 lei.  

            Art.6. Se aprobă suplimentarea creditelor bugetare  la subcapitolul 70.02.50  
”alte servicii în domeniul locuințelor, servicii și dezvoltări comunale’’, cu suma de  
57.840 lei la titlul de cheltuieli 70 ,,cheltuieli de capital”,  pentru întocmirea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)  și pentru întocmirea 
proiectului tehnic și a detaliilor de execuție  la obiectivul de investiții ”modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ivești” . 

              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   Prefectului-județul Vaslui. 

 

                                                                                              IVEŞTI, 13 decembrie  2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

SECUIAN EUGEN 
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