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                             PROIECT  

Nr. 1609/05.04.2021 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
privind adoptarea bugetului comunal pentru 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.15/2021 privind bugetul 

de stat pe anul 2021; 

           În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), litera ,,b” și alin.(4), litera 

,,a”,art.139, alin(3), litera ”a” și ale prevederilor art.196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

           Consiliul local al comunei Ivesti, judetul Vaslui  , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1. (1) Bugetul comunal cuprinde resursele financiare şi repartizarea acestora 

pentru realizarea acţiunilor social-culturale şi asigurarea funcţionării administraţiei 

publice locale. 

              (2) Bugetul comunal pentru anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă de 

5.125.841 lei iar la cheltuieli în sumă  de  5.125.841 lei. 

    (3) Sinteza bugetului comunal la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la 

cheltuieli, pe acţiuni, articole şi aliniate, pentru anul 2021 și estimările pentru perioada 

2022-2024 sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului comunal astfel :  

Nr.

crt. 

VENITUL Suma 

-lei- 

 

 

 

A) VENITURI CURENTE –total , din care : 806.000 

                     1) VENITURI PROPRII – total din care : 423.000 

                             a) VENITURI FISCALE – total, din care :  283.000 

 

                  R   O   M   Â   N   I   A 

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   IVEŞTI 

           C O N S I L I U L   L O C A L 

 
Cod poştal - 737320 - IVEŞTI - Telefon 0235/428697; Telefon/fax : 0235/428586 
                                E-mail : primaria_ivesti@yahoo.com 
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1. 

                             - impozite directe, total  din care : 267.000 

                        -   impozite si taxe de la populatie 254.000 

                         - impozitul pe cladiri şi terenuri ocupate de clădiri şi 

alte  construcţii de la persoane juridice ,taxa mijloc de transport  

de la persoane juridice,impozit pe venit din transferul 

proprietăților imobiliare 

    23.000 

                           -  impozite indirecte  18.000 

                       b) VENITURILE NEFISCALE provin din amenzi şi 

venituri din concesiuni şi închirieri 

140.000 

                  2)  COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT ;  241.000 

                   3) TAXE SPECIALE ( taxa salubrizare) 142.000 

 

 

2. 

B) PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT- total din care: 2.966.000 

-  sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea bugetelor locale   1.623.000 

- sume defalcate  din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 

                     

1.343.000 

3. C) COTE DEFALCATE PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR 

LOCALE  

  190.000   

5. D) SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU 

FINANTAREA SANATATII ; 

    70.000 

6. E) SUBVENTII PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI       40.000 

7. F) SUBVENȚII PENTRU FINAȚAREA PROGRAMELOR 

NAȚIONALE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

986.000 

8 G) FOND DE RULMENT 57.841 

9. H) SUME DIN T.V.A. PENTRU DRUMURI 10.000 

TOTAL VENITURI : 5.125.841 

 

     Art.3  (1) Se aprobă efectuarea cheltuielile bugetului comunal pe anul 2021, astfel: 

Nr. 
crt 

Specificatie Suma 
- lei - 

 Total cheltuieli, din care:                                                            5.125.841  

1.  Cheltuieli de personal                                            2.111.200      

2.  Cheltuieli pentru bunuri şi  servicii                                 897.800 

3.  Ajutoare de urgenţă            6.000 

      4. 

 

      5 

Alte ajutoare (ajutor pentru încălzirea locuinţei, stimulente 

educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, 

indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap grav) 

94.000               

 

203.300      

6 Cheltuieli de capital    1723.541 

7 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local 30.000 

8 Transferuri 60.000 
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             (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul comunal pe anul 2021, reprezintă limite 
maxime care nu pot fi depăşite.  

Art.4. Se aprobă cheltuieli pentru autorităţile publice locale - primărie, în sumă 

de 1.103.000 lei  din care: cheltuieli de personal în sumă de 821.000 lei, cheltuieli 

pentru bunuri şi servicii în sumă de 272.000 lei și cheltuieli de capital 10.000 lei.  

Art.5. Se aprobă cheltuieli pentru protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor 

în sumă de 69.500 lei din care : cheltuieli de personal în sumă de 43.000 lei  şi 

cheltuieli pentru bunuri şi servicii în sumă de 26.500 lei. 

         Art.6. Se aprobă cheltuielile pentru acţiunile social-culturale  ce se finanţează de 

la bugetul comunal în sumă de 1.632.227 lei. 

  Art.7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor pentru acţiunile social-culturale 

astfel : 

Nr.crt CHELTUIELI SUMA 

- lei - 

1.      CHELTUIELI PENTRU INVATAMANT, din  care : 104.400 

- cheltuieli pentru bunuri şi servicii  din T.V.A. pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate(cap.11.02.02 ), 

0 

- cheltuieli pentru bunuri si servicii din venituri proprii, 60.000 

- cheltuieli de capital 14.400 

- cheltuieli privind plata stimulentelor educaționale acordate 
copiilor proveniți din familii defavorizate 

            

      30.000 

2.      CHELTUIELI PENTRU SERVICII CULTURALE, din care :  140.600 

-  cheltuieli pentru biblioteca comunala  din care : 58.500  

           - cheltuieli de personal, 53.500 

           - cheltuieli pentru bunuri si servicii  5.000 

-  cheltuieli pentru activitatea căminului cultural, din 

care: 

45.000 

           - cheltuieli de personal ,  0 

           - cheltuieli pentru bunuri si servicii, 45.000 

 Cheltuieli pentru alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei din care: 

 transferuri curente interne 

60.000 

 

60.000 

3.          CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care : 1.359.000 

                    - cheltuieli pentru asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap,   

1.085.700 

                    - indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap,  203.300 

                   - cheltuieli pentru finanțarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni și alți combustibili pentru 
beneficiarii ajutorului social 

24.000 
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                   -  ajutor pentru încălzirea locuinţei din subventii de la 
bugetul de stat 

40.000 

                   -  ajutor de urgenţă din venituri proprii 6.000 

4. -  CHELTUIELI PENTRU CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU 

COPII DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR (ASISTENTA SOCIALA 

PENTRU FAMILIE SI COPII)  DIN VENITURI PROPRII,  din care: 

41.000  

                - cheltuieli de personal ; 38.000 

         -   bunuri și servicii 2.300 

        - cheltuieli de capital 700 

          Art.8. Se aprobă cheltuieli pentru sănătate în sumă de 70.000 lei din care : 

cheltuieli de personal în sumă de 70.000 lei. 

             Art.9. Se aprobă cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică astfel :  

N r. 
crt. 

     Cheltuielie Suma  
- lei - 

1. Cheltuieli total – din care 792.000 

2.       - cheltuieli pentru bunuri şi servicii  300.000 

4.       - cheltuieli de capital  492.000 

             Art. 10.  Se aprobă cheltuieli pentru protecţia mediului în sumă de 142.000 lei 

din care : cheltuieli pentru bunuri şi servicii în sumă de 142.000 lei. 

 Art.11.  Se aprobă cheltuieli pentru  transporturi şi comunicaţii se stabilesc în 

sumă de 1.251.441 lei  din care: bunuri și servicii în sumă de 45.000 lei și cheltuieli de 

capital în sumă de 1.206.441 lei. 

 Art.12. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului local în sumă de 30.000 lei. 

            Art.13. Se aprobă programul de investiţii publice al comunei Iveşti, conform 

anexei nr. 2 care, face parte integrantă de prezenta.   

  Art.14.  Primarul comunei Ivesti va prezenta periodic consiliului local rapoarte 

şi propuneri privind execuţia bugetară precum şi modificările intervenite în volumul şi 

structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului comunal pe anul 2021, ca urmare a unor 

măsuri  fiscale  şi a modificărilor intervenite în transferurile de la bugetul de stat. 

 Art.15. Secretarul general al comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe site-

ul www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și 

Instituției Prefectului-județul Vaslui  

                                                        IVEŞTI , _______aprilie 2021 
 

                                                            INIŢIATOR- PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE    

 
                                                                                                                                         AVIZEZ FAVORABIL, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 
BEJAN MIRCEA 

 

http://www.comunaivesti.ro/
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 Nr.1609/05.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pe anul 2021 

 
     Bugetul local cuprinde resursele financiare mobilizate, aflate la dispoziţia 

Consiliului local şi repartizarea acestora în vederea realizării, îndeplinirii obiectivelor 

de dezvoltare economică şi socială a comunei Iveşti precum şi pentru funcţionarea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

      Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, fiecare unitate administrativ teritorială îşi întocmeşte un 

buget în condiţii de autonomie . 

 La întocmirea proiectului de buget  pentru anul 2021 s-au avut în vedere  

prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, Legea  

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și 

Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal,  cu modificările şi completările 

ulterioare  

 Fundamentarea surselor de venituri  ale bugetului local pe anul 2021 au la 

bază venituri proprii şi prevederi de la bugetul de stat. 

Partea de venituri şi partea de cheltuieli sunt în stransă colaborare, astfel că în 

cadrul unui exercitiu bugetar  cheltuielile planificate nu pot depăşi veniturile 

planificate. 

   Veniturile şi cheltuielile planificate prin bugetul comunal se repartizează pe 

trimestre în funcţie de termenele legale de încasare  a veniturilor şi de necesitatea 

efectuării cheltuielilor. 

    În anul 2020 veniturile bugetului comunal  s-au realizat  în sumă de 

4.708.190 lei iar cheltuielile bugetului comunal  s-au realizat  în sumă de 4.763.276 

lei. 

     În continuare vă voi prezenta veniturile şi cheltuielile propuse a se realiza în anul 

2021. 

 

      TOTAL VENITURI   pentru anul 2021 -  5.125.841 lei -    din care : 

 

 

                  R   O   M   Â   N   I   A 

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   IVEŞTI 

                     P   R   I   M   A   R 
 

Cod poştal - 737320 - IVEŞTI - Telefon 0235/428697; Telefon/fax : 0235/428586 
                                E-mail : primaria_ivesti@yahoo.com 
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     A. Venituri proprii. În urma stabiliri impozitelor şi a taxelor locale a rezultat suma 

de  423.000  lei  pe care vă propun să o aprobaţi pe următoarele categorii de 

impozite şi taxe :  

           - LEI – 
1.  Venituri din impozitul pe clădiri de la persoane fizice 26.000 
2.  Venituri din impozit pe teren intravilan de la persoane fizice 40.000 
3.  Venituri din impozit  pentru mijloace de transport  

persoane fizice 
65.000 

4.  Venituri din impozit  pentru mijloace de transport  
persoane juridice 

10.000 

5.  Venituri din impozit clădiri de la persoane juridice 12.000 
6.  Venituri din impozit teren de la persoane juridice 1.000 
7.  Venituri din impozit pe teren extravilan 108.000 
8.  Venituri din alte impozite şi taxe (tx specială pt tractoare  

neîmatriculate, utilaje agricole, etc). 
18.000 

9.  Venituri din amenzi 60.000 
10.  Venituri din taxă extrajudiciară de timbru               1.000 
11.  Venituri din chirii, concesiuni             37.000 
12.  Impozit pe venituri din transmiterea proprietății imobiliare               2.000 
13.  Venituri din prestări servicii, din care : 

- taxa pentru apa potabilă 
- taxa salubrizare 

        185.000    
          43.000 
       142.000 

 
 B. Venituri din sume defalcate din TVA  pentru anul 2021, repartizate de 
Administrația Județeană a Finanţelor Publice Vaslui, în sumă totală de  2.966.000 lei 
din care : 
1. Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 
(cap.11.02.02) din care :  

 
 
      1.343.000 

- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav și indemnizațiile lunare 

      1.289.000 

    -cheltuieli prevăzute la art. 104,( lit.b-e) din legea educatiei 
 nationale nr.1/2011 

     0,00    
 

   - cheltuieli privind  ajutorul pentru încălzirea locuinței 
 cu lemne,cărbuni și alți combustibili 

 
         24.000 

- cheltuieli privind plata stimulentelor educaționale 
acordate copiilor proveniți din familii defavorizate 

 
      30.000 

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
(cap.11.02.06) 

    
   1.623.000 

 
  C. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale(cap.04.02.04)  total 190.000  lei din care : 

 
1. - repartizate de AJFP Vaslui   190.000 
2. - repartizate de Consiliul judetean Vaslui    0  
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         D. Venituri din cote defalcate din impozit pe venit repartizat de 
A.J.F.P.Vaslui în sumă de 241.000 lei. 

                   E.  Venituri din subvenţii în sumă totală de 40.000 lei din care : 
 

1. Subvenţii pentru încălzirea locuinţei            40.000 
             

             F. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii în sumă de 

70.000 lei. 

           K.  Subvenţii pentru finaţarea  programelor naţionale de dezvoltare locală 
(subcap.42.02.05) în sumă de  986.000 lei.     
            L.  Fond de rulment – 57.841 lei. 
           M. Sume primite de la Consiliul judetean Vaslui pentru drumuri -10.000 lei. 
 

            TOTAL CHELTUIELI  pentru anul 2021 – 5.125.841 lei,   din care :     

                                                                                                                                                             LEI 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI  PENTRU AUTORITĂŢI  PUBLICE LOCALE –  
total, din care : 

 
    1.103.000 

CHELTUIELI  DE PERSONAL din care :       821.000 
- salarii pentru personal       718.900 
- indemnizaţii consilieri        102.100 
CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII PRIMĂRIE  
din care : 

 
     272.000 

-    încălzit şi iluminat         38.000 
-    carburanti           7.000 
-    materiale pentru curăţenie           1.000 
-    poştă,telecomunicaţii,radio,tv.,internet 
-    timbre poştale,taxe postale 

        96.500 
          1.500 

-    furnituri de birou         10.000 
-   materiale şi prestări servicii din care : 
-întreţinere şi actualizare programe informatice, prestări servicii, 
abonamente publicații, Monitorul Oficial, alte cheltuieli 

       60.000 
        60.000 

-   cărţi, publicaţii şi materiale documentare           1.000 
-   deplasari, diurne           8.000 
- obiecte de inventar          9.000 
- alte cheltuieli  cu bunuri si servicii din care : 
-    asigurare, verificare şi rovinetă autoturism,reparatii 
-    alte cheltuieli(tonere pentru xerox, imprimante, fax,) 

       40.000 
        10.000 
       30.000 

 CHELTUIELI DE CAPITAL 
 - pentru achizitionarea a două calculatoare 

      10.000 
      10.000 

2. 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU ORDINE PUBLICĂ din care : 69.500 
 

-CHELTUIELI DE PERSONAL ,total din care : 
-    situaţii de urgenţă 

43.000 
 43.000 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care : 
-  alte cheltuieli(achiziționare obiecte de inventar, materiale  
pentru situații de urgență) 

         26.500 
  3.200  
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- alte cheltuieli  cu bunuri si servicii(încărcare stingătoare)            3.000 

- deplasări     300 

 - alte cheltuieli( achizitinat materiale pentru covid) 20.000 

 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT –total din care :       104.400 

- CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care : 
a) cheltuieli prevazute la art.104 lit. (b-e ) din legea  
educatiei nr.1/2011 din sume deflacate T.V.A pt. finanţarea 
cheltuielilor descentralizate(cap.11.02.02) 

0,00 
 
 

0,00 
 

-  încălzit şi iluminat 0,00 
-  combustibil 0,00 
-   poştă,telecomunicaţii,radio,tv.,internet,  timbre poştale 0,000 
-   furnituri de birou 0,00 
-   materiale  pentru curatenie 0,00 
-   deplasări 0,00 
-  reparatii curente 0,00 
-  obiecte de inventar 0,00 
-  pregatire profesionala 0,00 
-  protectia muncii 0,00 
-  alte cheltuieli. 0,00 
-  alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare 0,00 
b) cheltuieli pentru  bunuri și servicii din venituri proprii din 
care : 

60.000 

- combustibil(carburant pentru microbuz scolar) 14.000 
- combustibil ( lemne pentru foc) 1.800 
- asigurare,licenţă microbuz,reparatii microbuz 7.200 
- cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice 30.000 
-achiziționare cadouri pentru copii 7.000 
c) cheltuieli de capital din sume defalcate din T .V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale total din care : 

14.400 
 

 
Lucrări de execuție privind investiția  ,,Construire grup sanitar  
bazin vidanjabil și cameră tehnică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 
Ivești” 

14.400 

d) CHELTUIELI PRIVIND PLATA STIMULENTELOR  
EDUCAȚIONALE ACORDATE COPIILOR PROVENIȚI DIN  
FAMILII DEFAVORIZATE 

30.000 

4. - CHELTUIELI PENTRU SĂNATATE din care : 70.000 
- cheltuieli de personal         70.000 

5. 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU CULTURĂ, RECREERE ŞI  

 RELIGIE  - total – din care : 

     163.500 
 

    a) BIBLIOTECA 58.500 

CHELTUIELI DE PERSONAL         53.500 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care :            5.000 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   încălzit şi iluminat     1.000 

-  cărţi     800 

-  deplasari      200 

-  alte bunuri şi servicii     3.000 

     b)   CĂMIN CULTURAL         45.000 

CHELTUIELI DE PERSONAL         0 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care :        45.000 

-   încălzit şi iluminat   6.000 

-   materiale pentru curăţenie   1.000 

- materiale si prestari servicii  din care : 

-  plata instructorilor pentru pregatirea copiilor din cadrul 

ansamblului folcloric Rapsozii Iveștiului (orchestra și formația de 

dansuri) de la Căminul Cultural ,,Georgeta Ioan,, din localitatea 

Ivești, județul Vaslui. 

- alte cheltuieli 

         38.000 
            
 
        28.000   

 
 
       10.000 

 c) Alte servicii în domeniile culturii,recreerii și religiei din 

  care : 

 - transferuri curente interne Parohia Ivești 1 

  - transferuri curente interne Parohia Ivești 2 –Studiu de 

fezabilitate, documentații, proiect Casă parohială 

         60.000       
 
        20.000 
 
 
       40.000 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU LOCUINŢE SERVICII ŞI DEZVOLTARE  

PUBLICĂ, TOTAL din care : 

 
    792.000 

 a) CHELTUIELI  PENTRU BUNURI ŞI SERVICII      300.000 

- iluminat public  din care : 

- plata consumului de energie electrică ,mentenanță 

pentru iluminatul stradal,  

     190.000 
         
       190.000 

-alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare         70.000 

 -achiziționare combustibil, ulei, reparații,vulcanizare  

asigurare buldoexcavator și mașina de gunoi 

         50.000 

-plata consum de energie electrică la pompe apă          20.000 

- alte cheltuieli,din care : 

       - cotizații ADIV, ADI, analiza apei potabile 

        40.000 
         20.000 

 -cheltuieli pentru  reparații rețea de apă potabilă         10.000 

  -   cheltuieli pentru expertiza a 27 titluri de proprietate aflate în 
în proces pentru anulare 

        10.000 

  c) CHELTUIELI DE CAPITAL : din care :       492.000 

 Rate echipamente pentru investița ,,Înființare sistem vedeo în 

comuna Ivești, județul Vaslui”. 

109.000 
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 Studiu de fazabilitate și alte documentații pentru investiția  

 ,,Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Ivești, 

județul Vaslui”. 

Amenajare teren de joacă pentru copii în zona Satu-Nou Ivești 

133.000 
 
 
 

250.000 
 
7. 

CHELTUIELI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, din care : 142.000 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII din care : 142.000 

-   alte cheltuieli – prestări servicii 142.000 

 8. 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢA SOCIALĂ 

din care : 

 
   1.359.000 

a) cheltuieli pentru asistenţi  personali ai persoanelor 

cu handicap grav și indemnizaţii lunare ale acestora total 

din care: 

 
 

   1.289.000 

- cheltuieli pentru asistenţi  personali ai persoanelor cu 

handicap grav  –cheltuieli de personal     

1.085.700 

-  indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav        203.300 

 b) ajutor de urgenţă din venituri proprii 6.000 

 c) cheltuieli pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței cu lemne,cărbuni și alți combustibili, bineficiari ai 

ajutorului social 

24.000 

d)cheltuieli pentru ajutor privind încălzirea locuinţei la 

 populaţiei 

40.000 

9. 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU  CENTRUL DE ASISTENŢĂ COPII 

DUPĂ PROGARMUL ŞCOLAR (ASISTENTA SOCIALA PENTRU 

FAMILIE SI COPII) 

 
       41.000 

 a) CHELTUIELI DE PERSONAL 38.000 
 

 b) BUNURI SI SERVICII  din care: 

    alte cheltuieli  (iluminat,reparații curente) 

2.300 
2.300 

 c) CHELTUIELI DE CAPITAL din care: 700 

-diferență de achitat la lucrări executate la bazin vidanjabil 

de la Centru de asistență pentru copii 

700 

10. 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU TRANSPORTURI SI COMUNICATII 

     din care : 

1.251.441 
 

 a) CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII din care: 

       - alte cheltuieli – prestari de servicii 

 
     45.000 

   b) CHELTUIELI DE CAPITAL din care: 1.206.441 
 

- Lucrări de executie pentru investiția ,, Modernizare străzi 

în satul Ivești, județul Vaslui ” 

  
    986.000 
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- Betonare șanțuri și construire podețe pe străzile din 

comuna Ivești, județul Vaslui 

    220.441  

11 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local 30.000 

 
    Vă propun să aprobaţi bugetul pentru anul 2021, în forma prezentată în 

proiectul de hotărâre. 

                                                          
    aprilie 2021 
 
 

PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

                                                                      
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

   

 
 COMPARTIMENT  BUGET, CONTABILITATE, IMPOZITE SI TAXE 
 
 
 

R A P O R T   
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pentru anul 2021 

 

   
Potrivit prevederilor art. 136, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul 

de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Iveşti, a 

primit adresa nr. 1610/05.04.2021, prin care i-a fost transmis proiectul de hotărâre 

privind adoptarea bugetului comunal pentru anul 2021, în vederea analizării și 

întocmirii raportului de specialitate. 

In urma analizării proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare întocmit de 

către inițiator, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ivești, a constatat că proiectul de hotărâre s-a întocmit cu 

respectarea prevederilor Codului administrativ, Legii bugetului de stat pentru anul 2021 

și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele pulice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

             Ca urmare a analizării proiectului de hotărâre, compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului emite prezentul raport de specialitate  și 

propune ca proiectul de hotărâre să fie adoptat în forma prezentată de inițiator. 

 

        05.04.2021 

 

CONSILIER CONTABIL, 
TĂTARU IOANA 

 

 
 

 

                  R   O   M   Â   N   I   A 

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   IVEŞTI 

                  P   R   I   M   A   R  I  A 

 
Cod poştal - 737320 - IVEŞTI - Telefon 0235/428697; Telefon/fax : 0235/428586 
                                E-mail : primaria_ivesti@yahoo.com 

 
 


