
Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785
       e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

DISPOZIȚIA nr. 206
privind Rectificarea  a - II-a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Având în vedere :
- Adresa nr. VSG_STZ_5449 din 15.09.2021 prin care Administratia Judeteana a Finantelor

Publice Vaslui – Biroul S.A.E.E Bugete Locale, ne comunica influentele  :
1 Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cap. 11.02.06  125 mii

lei
2 Cotele defalcate din impozitul pe venit cap. 04.02.01                                        -22 mii

lei
3 Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit cap. 04.02.04           16 mii

lei
 Cu influente in trimestrul III 2021 conform O.U.G. nr. 97/2021 privind rectificarea
 bugetului de stat pentru anul 2021

- Art. 19 alin. (2), art. 20 alin (1) lit. c) si art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii bugetului de stat nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;
-  prevederile art.  155 alin. (1) lit.  ,,c’’ combinate cu alin (4) lit.  ,,a’’ din O.U.G. 57/2019

privind Codul administrative cu modificările si completările ulterioare;
- În temeiul  prevederilor  art.  155 alin.  (1) lit.  ,,c’’  combinate  cu alin  (4) lit.  ,,a’’  din

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

DIACONU TEMISTOCLE Primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;

DISPUN :
   Art. 1 –  Rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni pentru 

asigurarea finantarii cheltuielilor privind materialele necesare desfasurarii in bune conditii a 
activitati cat si realizarea obiectivelor de investitii cu finantare proprie astfel:

 (1). Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul III 2021 se majoreaza cu suma de
119.000 lei:

- Capitolul 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 125.000
lei.

- Capitolul 04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit                                      = - 22.000
lei

- Capitolul 04.02.04 – Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit          =    16.000
lei



(2). Cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare pentru trimestrul III 2021 se rectifica 
dupa cum urmeaza:
      
 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 20.01.05  Carburanti si lubrefianti, pentru 

utilajele utilizate la reparatiile drumurilor satesti  = 5.000 lei;

 Capitolul 65.50.00 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, alin. 20.01.30  Alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si functionare, pentru materiale necesare la constructie Teren sport 
la Scoala din satul Rusca = 25.000 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, materiale 
intretinere si functionare Sat de vacanta, dezvoltare comunala =  20.000 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement, alin. 20.05.30  Alte obiecte de inventar – necesare la Sat de vacanta ( Masina de 
spalt rufe, Uscator rufe, etc) =  14.000 lei.

 Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01  Ajutoare sociale 
in numerar – completare sume necesare luna Septembrie 2021 pentru indemnizatii persoane 
cu handicap =  25.000 lei .

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare =  30.000 lei;

 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 10.01.01  Salarii de baza, se diminueaza cu 
suma de   = -200 lei;

 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 10.03.07  Contributia asiguratorie pentru 
munca, se majoreaza cu suma de  = 200 lei;

  
 

Art.  2 –  Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  Primarul  comunei  Pădureni  prin
compartimentul  Financiar-  Contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Pădureni.

                                                                                          Pădureni     24 septembrie 2021

    PRIMAR ,                                                                                    Avizat pentru legalitate ,
Diaconu Temistocle                                                                 Secretarul General UAT  Pădureni
                                                                                                          Munteanu Mirela 



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA PADURENI
NR. 4160  / 23.09.2021

                                                 NOTA DE FUNDAMENTARE 
                                                    privind rectificarea bugetului local

             Avand in vedere:
- Adresa nr. VSG_STZ_5449 din 15.09.2021 prin care Administratia Judeteana a Finantelor

Publice Vaslui – Biroul S.A.E.E Bugete Locale, ne comunica influentele  :
4 Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cap. 11.02.06  125 mii

lei
5 Cotele defalcate din impozitul pe venit cap. 04.02.01                                        -22 mii

lei
6 Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit cap. 04.02.04           16 mii

lei
 Cu influente in trimestrul III 2021 conform O.U.G. nr. 97/2021 privind rectificarea
 bugetului de stat pentru anul 2021

- Art. 19 alin. (2), art. 20 alin (1) lit. c) si art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii bugetului de stat nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;
- in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ,,c’’ combinate cu alin (4) lit. ,,a’’ din O.U.G.

57/2019 privind Codul administrative;

Serviciul financiar-contabilitate  
PROPUNE:

       Rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni pentru asigurarea finantarii
cheltuielilor privind materialele necesare desfasurarii in bune conditii a activitati cat si realizarea
obiectivelor de investitii cu finantare proprie astfel:

 1. Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul III 2021 se majoreaza cu suma de
119.000 lei:

- Capitolul 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 125.000
lei.

- Capitolul 04.02.01 – Cote defalcate din impozitul pe venit                                      = - 22.000
lei

- Capitolul 04.02.04 – Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit          =    16.000
lei

2. Cheltuielile sectiuneii de functionare si dezvoltare pentru trimestrul III 2021 se rectifica 
dupa cum urmeaza:
      
 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 20.01.05  Carburanti si lubrefianti, pentru 

utilajele utilizate la reparatiile drumurilor satesti  = 5.000 lei;



 Capitolul 65.50.00 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, alin. 20.01.30  Alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si functionare, pentru materiale necesare la constructie Teren sport 
la Scoala din satul Rusca = 25.000 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, materiale 
intretinere si functionare Sat de vacanta, dezvoltare comunala =  20.000 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de 
agrement, alin. 20.05.30  Alte obiecte de inventar – necesare la Sat de vacanta ( Masina de 
spalt rufe, Uscator rufe, etc) =  14.000 lei.

 Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01  Ajutoare sociale 
in numerar – completare sume necesare luna Septembrie 2021 pentru indemnizatii persoane 
cu handicap =  25.000 lei .

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare =  30.000 lei;

Propunem spre aprobarea in sedinta de Consiliu Local al Comunei Padureni, Judetul Vaslui.

                                                                                        
                     23.09.2021                                                            Contabil,
                                                                                          Danila Valentin


