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HOTĂRÂREA NR. 2
privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Pădureni

pentru trim. IV al anului 2019

Avand in vedere :

a) expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Pădureni în calitatea sa de
iniţiator;

b) raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 263 din 17.01.2020 ;

În conformitate :
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi

completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare;

- dispozitiile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 129 alin. (4) litera „a”, art. 139 alin. (3) litera „a” şi art. 196 alin (1) litera „a” din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Comunei Pădureni, judeţul Vaslui;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Pădureni pentru
trimestrul IV al anului 2019, conform anexelor 1si 2, parte integranta din prezenta hotarare ;

Anexa 1 – “Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2019;
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 Anexa 2 – “Contul de executie al bugetului local – Venituri si Cheltuieli la data de 31
decembrie 2019’’.

Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Pădureni .
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunica:



- Institutiei Prefectului judeţului Vaslui
- Primarului Comunei Pădureni
- Compartimentului financiar-contabilitate

Pădureni 28 ianuarie 2020

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier local

Culea Valeriu Contrasemnează
Secretarul general al comunei Pădureni

Munteanu Mirela

Adoptată în şedinţa din data de 28 ianuarie 2020
Cu un număr de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie


