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   Nr. 8.508 din  19.09.2017 

 

 

 RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 

privind  rectificarea bugetului local   al Comunei Ibăneşti 

pe anul 2017  

 

Faţă de   planificările iniţiale, apar periodic unele necesităţi care impun operarea unor rectificări 

absolut necesare pentru acoperirea lor sau plata unor activităţi care nu au fost prevăzute ori nu au fost 

suficient finanţate. 

 Având în vedere fapătul că azi 19.09.2017, am semnat la Alba Iulia, contractul numărul 

C0760CM00011772800115/19.09.2017 pentru finanţarea proiectului  „Reabilitare şi modernizare cămin 

cultural în localitatea în localitatea Ibăneşti, comuna Ibăneşti, judeţul Mureş” şi contractul numărul 

C0760CM00011772800114/19.09.2017 pentru finanţarea proiectului  „Reabilitare şi modernizare cămin 

cultural în localitatea în localitatea Ibăneşti-Pădure, comuna Ibăneşti, judeţul Mureş”. Tinând cont de 

termenele impuse de contractul de finanţare, privind finalizarea tuturor achiziţiilor  din proiect în maxim 9 

luni  de la data semnării contractului de finanţare, perioadă de timp în care va trebui realizat proiectul 

tehnic al investiţiei, desfăşurarea procedurii simplificate pentru atribuirea  contractului de lucrări şi 

achiziţia de servicii de dirigenţie de şantier, toate acestea necesitând perioade mai lungi de execuţie, 

prevederile art.1 si art.3 lit. a) din O.U.G. nr.79/2009, privind reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare de Dezvoltare Rurală 

pentru renovarea si dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în 

zonele rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4 şi 5 din Normele metodologice 

aprobate prin  H.G. nr. 1262/2009, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 36 alin(2) lit. 

b) şi alin (4) lit d), art 45 şi art 115 alin (1) lit. (b) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

  În urma fenomenelor meteorologice care au avut loc în ultimul timp,  au rezultat unele calmităţi 

naturale cea ce necesită achiziţia unui motofierastrău. 

În baza articolului 7 (13) din  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, propun adoptarea hotărârii în şedinţa ordinară din 25.09.2017. 

Având în vedere cele prezentate mai sus propun rectificarea bugetului local 

                         Ibăneşti, 

                      La 19.09.2017              

                                                             Întocmit, 

                                                                         Chirteş Elena-Veronica 


