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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 , 

propun  rectificarea bugetului local  al Comunei Ibăneşti.  

 

     La partea de venituri:  

Se majorează cu suma de 133.000 lei, după cum urmează: 

    -      3.000 lei, amenzi, penalităţi şi confiscări-3550; 

    -   23.000 lei, alte transferuri voluntare (sume de la asociaţia Charter); 

- 107.000 lei,- sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de 

înregistrare sistematică din cadrul programului naţional de cadastrare şi carte funciară- 

43.34.00 

                   La partea de cheltuieli: 

 Se diminuează cu suma de 161.000 lei, la  următoarele capitole bugetare , astfel: 

                                 -Sport , cu suma de 36.000 lei, plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent; 

           - Iluminat public cu suma de 120.000 lei, investiţia ”Automatizarea retelei de 

iluminat public”-710101; 

           - Alte servicii culturale, cu suma de 5.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

(cheltuieli cu organizarea Sărbătorii Sânzâienelor) -20303 

                        - Cămine culturale, cu suma de 23.000 lei, reparaţii curente-2002; 

                  La partea de cheltuieli: 
Se majorează cu suma de 317.000 lei la  următoarele capitole bugetare, astfel: 
 

                                Administraţie, cu suma de 92.000 lei, după cum urmează: 
   -   2.000 lei, materiale curăţenie-200102 
   -   2.000 lei, piese schimb- 200105; 
   -   8.000 lei, poştă telefon- 200108; 
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   -  40.000  lei, reparaţii curente (reparaţie Casa de la festival)- 2002; 
   - 40.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (organizare întâlnire tineret 
Charter) 203030; 
                               - Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu suma de 2.000 lei, 

deplasări interne-200601; 

                               - Protecţe civilă şi protecţie contra incendiilor, cu suma de 4.000 lei, după cum 

urmează: 

      - 2.000 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, 200130; 

   - 2.000 lei, deplasări interne-200601; 

        - Cămine Culturale , cu suma de 9.000 lei, după cum urmează: 

   -  5.000 lei, apă canal-200104; 

   -  4.000 lei, transport „Ansamblul Ibăşteana”- 200107; 

           - Bibliotecă, cu suma de 2.000 lei, apă canal-200104; 

           - Tineret, cu suma de 3.000 lei, asociaţii şi fundaţii (pentru achiziţie piese la    

masină)-5911  

           - Servicii religioase, cu suma de  10.000 lei, susţinerea cultelor, 5.000 lei,pentru 

Parohoia Greco-Catolică, Ibăneşti- Filiala Grop şi 5.000 lei, pentru Biserica Ortodoxă Isticeu- 5912; 

   - Alte servicii culturale, cu suma de 10.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii (cheltuieli cu organizarea Festivalului Văii Gurghiului, amenajări standuri, expoziţii şi alte 

pregătiri) -20303 

           - Asistenţă socială, cu suma de  6.000 lei, după cum urmează: 

    - 2.000 lei, deplasări interne-200601; 

    - 5.000 lei, ajutoare sociale în numerar (ajutoare de urgenţă 2.000 lei 

pentru Lazăr Aurora, Ibăneşti nr.621, 3.000 lei rezervă)-570201; 

                               - Alimentare cu apă, cu suma de 20.000 lei, pentru investiţia „Branşări şi 

contorizări”-710101.           

- Iluminat public, cu suma de 52.000 lei, după cum urmează: 

    - 20.000 lei, încălzit iluminat-200103; 

    - 10.000 lei, reparaţii curente (reparaţii la iluminatul public)-2002; 

- 20.000 lei, investiţia „ Extindere reţea de iluminat public la Intrare în Ibăneşt 

Sat- 710101; 

- 2.000 lei, „Proiect extindere iluminat public”-710130; 
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- Gospodărie comunală, cu suma de 107.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii (cadastrarea) -203030. 

                                        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 03.08.2017    

                                                                       Primar, 

     Dan Vasile-Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 


