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

DISPOZIȚIA nr. 233
privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere :
-  referatul  nr.  4555 din  30.10.2020 a  Compartimentului  Financiar  -   Contabilitate,

privind  necesitatea realizarii platilor privind indemnizatiile persoanelor cu handicap
grav pentru luna Octombrie 2020 in Comuna Padureni; 

- prevederile  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;

- Legea bugetului de stat nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

        În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57
/2019 privind Codul administrativ;

DIACONU TEMISTOCLE Primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;

DISPUNE:
   Art. 1 – Se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni, dupa cum 

urmeaza  pentru asigurarea finantarii cheltuielilor privind plata indemnizatiei persoanelor cu 
handicap grav aferente lunii Octombrie 2020 astfel:  

 I. Se majoreaza cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV cu suma de 90.000
lei pentru:

       • Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01 Ajutoare sociale
in numerar = 90.000 lei.

II. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV se diminueaza cu suma de 90.000
lei de la urmatoarele capitole si aliniate astfel:

•Capitolul 84.03.01 –  Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare = -25.000 lei.
•Capitolul 84.03.01 –  Drumuri si poduri, alin. 20.02.00 – Reparatii curente = -65.000 lei.
Necesare pentru finantarea cheltuielilor cu intretinerea si modernizarea drumurilor;

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     30 octombrie 2020

    PRIMAR ,                                                                                    Avizat pentru legalitate ,
Diaconu Temistocle                                                                 Secretarul comunei Pădureni
                                                                                                          Munteanu Mirela 



APROBAT
ROMANIA                                                                                                                       PRIMAR
JUDETUL VASLUI
COMUNA PADURENI
NR.        4555      / 30.10.2020

REFERAT
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

          Subsemantul   Danila Valentin contabil la compartimentul  Financiar-. Contabilitate aduc 
la cunostinta primarului următoarele: 

             -   Sumele repartizate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 pentru plata indemnizatiilor
persoanelor cu handicap grav in suma de 611.000 lei;
            - Rectificarea a III-a a bugetului local din data de 27.05.2020 prin care au fost suplimentate
sumele pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav cu 187.625 lei;
             -  Repartizarea sumelor defalcate din TVA conform OUG nr. 135/2020 pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate in baza prevederilor art.50, alin.(2), lit.(a) din Legea nr. 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu influente in Trimestrul III 2020
in suma de 82.000 lei .
             - Platile efectuate  pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav pana la data de
30.10.2020 sunt  in suma de 878.761 lei  prin diferenta cu sumele alocate  in buget  de 880.625 lei
(611.000 + 187.625 + 82.000 = 880.625 lei) rezulta un rest de 1.864 lei pentru platile ce vor urma in
lunile noiembrie si decembrie 2020.

             -   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. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;
- in  temeiul  prevederilor  art.  129 alin.  (2)  lit.  ,,b’’  ,  alin.  (4)  lit.  ,,a’’,  art.  139 alin.  (3)

litera ,,a’’,  art.  196 alin.  (1) litera ,,a’’ si art.  197 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrative;

- Necesitatea  realizarii  platilor  privind  indemnizatiile  persoanelor  cu  handicap  grav
pentru luna Octombrie 2020 in Comuna Padureni

Serviciul financiar-contabilitate  

PROPUNE:

       Rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni pentru asigurarea finantarii
cheltuielilor  privind plata  indemnizatiei  persoanelor  cu handicap grav aferente  lunii  Octombrie
2020 astfel:

 I. Se majoreaza cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV cu suma de 90.000
lei pentru:

       • Capitolul 68.05.02 – Asistenta siciala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01 Ajutoare sociale in
numerar = 90.000 lei.



II. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV se diminueaza cu suma de 90.000
lei de la urmatoarele capitole si aliniate astfel:

•Capitolul 84.03.01 –  Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare = -25.000 lei.
•Capitolul 84.03.01 –  Drumuri si poduri, alin. 20.02.00 – Reparatii curente = -65.000 lei.
Necesare pentru finantarea cheltuielilor cu intretinerea si modernizarea drumurilor;

                                                                                        
                     30.10.2020                                                            Contabil,
                                                                                          Danila Valentin

      


