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 EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  rectificarea   bugetului local şi bugetul veniturilor proprii  pe anul 2017  al 

Comunei Ibăneşti 

    Având în vedere referatul compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe , 

propun  rectificarea bugetului local  al Comunei Ibăneşti.  

   Buget local 

     La partea de venituri: 

 Se majorează cu suma de 27.000 lei, sumele defalcate din TVA, pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor-110202; (suma reprezintă cheltuieli 

cu salariile la invăţământ). 

                   La partea de cheltuieli: 

 Se diminuează cu suma de 35.000 lei, la  următoarele capitole bugetare , astfel: 

                       - Administraţie , cu suma de 10.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, (sume 

cuprinse în buget pentru întâlnirea tinerilor Charter)-203030; 

  - Gospodărie comunală, cu suma de 25.000 lei, după cum urmează: 

   - 15.000 lei, reparaţii curente -2002; 

   - 10.000 lei, obiecte de inventar-20530; 

 Se majorează cu suma de 34.000 lei, capitolul administraţie, respectiv obiectivul de investiţie 

„Anexă Gospodărească Casă Festival”-710101. 

 La capitolul învăţământ, se diminuează cu suma de 20.000 lei, reparaţii curente- 2002, sume 

cuprinse în bugetul local pentru „Reparat acoperişul la Scoala Dulcea” şi se majorează bugetul Scolii 

Gimnaziale Ibăneşti, cu suma de 20.000 lei, la articolul bugetar- reparaţii curente-2002; 

           La capitolul cultură, 

Se diminuează cu suma de 20.000 investiţia „Amenajare parcuri de joacă pentru copii” 

de la  subcapitolul „Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi”, -710101 ; 

Se majorează cu suma de 21.000 lei, subcapitolul „Întreţinere grădini, parcuri, zone 

verzi”, după cum urmează: 

- 7.000 lei, obiecte de inventar-200530; 
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- 14.000 lei, „Balansoar metal (1buc), Leagăn 4 locuri şi topogan (2 buc), 710103  

 La aprobarea bugetului local a fost aprobat obiectivul de investiţie „Achiziţie tractor cu vidanj”, 

propun modificarea acestui obiectiv în „ Tractor cu vidanjă”. 

    Bugetul veniturilor proprii 

  Se modifică trimestrialitate la partea de venituri şi cheltuieli, prin diminuarea 

sumelor din trimestrul IV şi majorarea sumelor din triestrul III astfel: 

   La partea de venituri astfel: 

    - 21.000 lei, alte venituri-36.10.50 

   La partea de cheltuieli   astfel: 

    - 7.000 lei,  salarii de bază 100101; 

    - 2.000 lei, contribuţia de asigurări sociale de stat-10.03.01; 

    - 2.000 lei, încălzit iluminat-200103; 

    - 10.000 lei, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

   Se diminuează cu suma de 1500 lei- furnituri de birou-200101 şi se majorează cu 

suma de 1.500 lei, încălzit iluminat -200103. 

                                        Pentru motivele expuse mai sus propun consiliului local aprobarea modificărilor              

apărute în structura bugetului local  atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

                     Ibăneşti,  

                         la 04.09.2017    

                                                                       Primar, 

     Dan Vasile-Dumitru 

 

 

 

 

 


