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 EXPUNERE DE MOTIVE 

privind  rectificarea   bugetului local   pe anul 2017  al Comunei Ibăneşti 

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

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 necesitînd perioade mai 

lungi de execuţie fapt ce adeterminat  urgenţa adoptării prezentei hotărâri. Având în vedere 

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

administraţia publică, propun rectificarea bugetului local astfel. 

   Buget local 

     La partea de venituri: 

 Se majorează cu suma de 1.354.000 lei după cum urmează: 

 - 103.000, sume alocate de AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-

2020 -433100 (pentru căminul cultural Ibăneşti Sat); 

 - 40.000 lei sume părimite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori-48.04.02 

(pentru căminul cultural Ibăneşti Sat); 

- 526.000 lei, prefinanţare 48.04.03 , (pentru căminul cultural Ibăneşti Sat); 

- 105.000sume alocate de AFIR, pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-

2020 -433100 (pentru căminul cultural Ibăneşti Pădure); 
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        - 40.000 lei sume părimite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori-48.04.02 

(pentru căminul cultural Ibăneşti Pădure); 

- 540.000 lei, prefinanţare 48.04.03 , (pentru căminul cultural Ibăneşti Pădure); 

                   La partea de cheltuieli: 

 Se diminuează cu suma de 10.000 lei, capitolul străzi, investiţia „Modernizare străzi”710130. 

 Se majorează cu suma de 1.364.000 lei, căminele culturale astfel: 

 - 106.000 lei,  finanţare naţională-580401(pentru căminul cultural Ibăneşti Sat); 

 - 563.000 lei, fonduri externe nerambursabile-580402 (pentru căminul cultural 

Ibăneşti Sat); 

 - 5.000 lei,cheltuieli neeligibile-580403 (pentru căminul cultural Ibăneşti Sat); 

            -113.000 lei, finanţare naţională-580401(pentru căminul cultural Ibăneşti Pădure); 

 -572.000 le, fonduri externe nerambursabile-580402 (pentru căminul cultural 

Ibăneşti Pădure); 

- 5.000 le, cheltuieli neeligibile-580403 (pentru căminul cultural Ibăneşti Pădure); 

            Capitolul Gospodarie comunală, se modifică datorită faptului că timpul nefavorbil din 

aceste zile,a produs calamităţi naturale şi necesită achiziţia unui motofierăstrău: 

   - 3.000 lei, alte materiale pentru întreţinere şi funcţionare-200130; 

   - 3.000 lei, „Motofierăstrău”-710130 

                                       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 19.09.2017    

                                                                       Primar, 

     Dan Vasile-Dumitru 
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