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

DISPOZIȚIA nr.  5
privind  utilizarea execedentului bugetar al anului 2020, al comunei Pădureni,

judeţul Vaslui pentru anul 2021

Având în vedere :
-  referatul nr. 72 din  07.01.2021  a Compartimentului Financiar -  Contabilitate; 
- prevederile  Art.  80 alin (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare;
             - prevederile art. 39 alin. ( 1)  litera „c” din Legea Contabilităţii nr. 82 /1991 
republicată cu modificările şli completările ulterioare; 
            - OMFP nr 3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea execritiului bugetar al anului 2020;
          În temeiul  art. 155 alin (1) liter”c” , 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 aprobă utilizarea în anul 2021 , al excedentului anului 2020, în
sumă de  298.113,49  lei de la sursa A pentru secţiunea de dezvoltare  a Comunei
Pădureni.

 Art. 2 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul înregistrat în anii
precedenţi a golului de casă în valoare de 869.468,61 lei reprezentând deficit an
2020 al secţiunii de dezvoltare. 

Art.  3 Ducerea la  îndeplinire a  prezentei  dispozitii   se  încredinţează
primarului  comunei Pădureni prin compartimentul Financiar-  Contabilitate al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Padureni, jud. Vaslui.

Art. 4  Prezenta  dispozitie  se va comunica Institutiei Prefectului Judeţul
Vaslui,  pentru  verificarea  legalităţii,  se  va  face  publică  prin  afişare  şi  se  va
înainta Trezoreriei Huşi şi compartimentului Financiar - Contabilitate.

                                                                                          Pădureni    07 ianuarie 2021

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



APROBAT
ROMANIA                                                                                                                       PRIMAR
JUDETUL VASLUI
COMUNA PADURENI
NR.        5403    / 22.12.2020

REFERAT
privind rectificarea  a X- a bugetului local pe anul 2020

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

             Avand in vedere:
             -    Hotararea Guvernului nr. 1100 din 17.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 pentru unele unitati
/subdiviziuni  administrativ-teritoriale,  publicata  in  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.  1256  din  18
decembrie 2020.
        Prin aceasta Hotarare de Guvern se suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 717.329 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitatilor
/subdiviziunilor  administrativ-teritoriale  prevazute  in  ANEXA  1  care  face  parte  integranta  din
prezenta hotarare, pentru plata cheltuielilor de functionare.
       Conform datelor din Anexa 1  la HG 1100/17.12.2020 suma de 717.329 mii lei a fost repartizata
pe judete si in cadrul acestora pe unitati administrativ-teritoriale.



Judetului  Vaslui  au  fost  alocate  4.787  mii  lei,  COMUNA  PADURENI  se  afla  in  lista  aferenta
judetului Vaslui la pozitia nr. 2094 cu suma de 5 mii lei.

            -Suma de 9.325 lei primita in cont 21A423400 de la AJPIS Vaslui pentru plata Ajutor 
lunar pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece, respectiv inregistrarea in bugetul de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 si deschiderea de credite bugetare.
           -Efectuarea platii serviciilor prestate pentru Executie foraj de explorare-exploatare de 
firma SC N&A TRADE SRL
           -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;
           -in temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ,,c’’ combinate cu alin (4) lit. ,,a’’ din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrative;

       Rectificarea bugetul de venituri  si cheltuieli  al Comunei Padureni pe anul 2020 pentru
asigurarea platilor privind ajutoarele de incalzire si prestarile de servicii. 

1. Veniturile  sectiunii  de functionare pentru trimestrul  IV se majoreaza cu suma de 5.000 lei
rezultata  in  urma  influentelor  asupra  sumelor  defalcate  din  TVA   pentru  echilibrarea
cheltuielilor bugetului local dupa cum urmeaza:

-Capitolul 11.02.06 -  Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale  5.000 lei

2. Veniturile  sectiunii  de functionare pentru trimestrul  IV se majoreaza cu suma de 9.325 lei
reprezentand  Ajutor  lunar  pentru  incalzirea  locuintei  in  perioada  sezonului  rece dupa  cum
urmeaza:

 -Capitolul 42.34.00 -  Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili cu suma de  9.325 lei

3. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV se majoreaza cu suma de 9.325 lei 
dupa cum urmeaza:

 Capitolul 68.10.00 – Ajutoare pentru locuinte, alin. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar =
9.325 lei.

4. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV se rectifica dupa cum urmeaza:
 Capitolul 70.05.01 – Alimentare cu apa,  alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru 

întretinere si functionare =  120.324 lei;
 Capitolul 70.06.00 – Iluminat public si electrificare rurala,  alin. 20.01.30 – Alte bunuri si 

servicii pentru întretinere si functionare =  - 14.463 lei;
 Capitolul 70.50.00 – Alte servicii in domeniul lociuntelor, , serviciilor si dezvoltarii comunale, 

alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare =  - 90.558 lei;
 Capitolul 70.50.00 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, 

alin. 20.05.30 - Alte obiecte de inventar =  - 10.303 lei.



                                                                                        
                     22.12.2020                                                            Contabil,
                                                                                          Danila Valentin


