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HOTĂRÂREA NR.  2 /2021

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei
Pădureni pentru trim. IV al anului 2020 

           Avand in vedere :

    -  referatul de aprobare nr.  745 /17.02.2021  prezentat de către primarul
comunei Pădureni în calitatea sa de iniţiator;

-  raportul de specialitate  intocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din
cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  înregistrat  sub  nr.   744   din
17.02.2021, 

În conformitate  cu :
- 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 prevederilor 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, jud. 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 2020, conform anexelor 1 si 2, 
parte integranta din prezenta hotarare; 

 Anexa 1 –  “Contul de executie al bugetului  local la data de 31 decembrie
2020 ” ;

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

mailto:cons.local_padureni@yahoo.com


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

      
                                                                                       Pădureni,  19 febru-

arie 2021
                                                                                                                                         
Preşedinte de şedinţă  ,                                                                               Contrasemnează ,
          Consilier                                                                                 Secretarul comunei Pădureni 
Marin Corina -Mihaela                                                                               Munteanu Mirela 

               

Adoptată în şedinţa din data de    19 februarie 2021
Cu un număr de ..10   .  . voturi din numărul total de   …10    consilieri prezenţi la şedinţă

                                 
                               



ANEXA nr. 1 la HCL nr .2  din  19.02.2021

EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31 decembrie 2020
                                                                                                                            
        
VENITURI

                           Surse

                             0                                                   

     Incasari
     realizate
          2

TOTAL VENITURI,
  din care:

6.826.386,20

-impozit pe venituri din transfer prop.(031800)
-cote defalcate din imp. pe venit (040100)
-sume alocate din cotele defalcate din imp. pe venit
pt. echilibrarea bugetelor locale (040400)
-sume repartizat din Fondul la disp. Consiliului 
Judetean pentru echilibrare bugete locale (040500)

8.607,50
242.438,06
271.714,00

549.809,00

-impozit cladiri persoane fizice (070101) 32.388,00

-impozit cladiri persoane juridice (070102) 8.078,61

-impozit teren persoane fizice (070201) 52.680,00   

-impozit teren persoane juridice (070202) 56,00

-impozit pe teren extravilan (070203)  236.961,00

-taxe judiciare de timbre (070300) 1.918,00

-sume defalcate dinT.V.A. pentru finantare 
cheltuieli descentralizate la nivelul bugete locale 
(110200)

907.000,00

-sume defalcate din T.V. A pt. drumuri (110500) 30.000,00

-sume defalcate din T.V. A pt. echilibrarea 
bugetelor locale (110600)

3.158.000,00

-taxa mijloace de transport pers. fizice (160201)  63.506,00

-taxa mijloace de transport pers. juridice (160202) 3.330,00

-taxe si tarife pentru eliberare de licente (160300)       3.142,40 

-alte impozite si taxe fiscal (185000) 26.398,00

-venituri din concesiuni si inchirieri (300530) 200.031,00

-venituri din prestari servicii (330800) 264.645,54

-venituri din recup.chelt. de judecata (332800) 1.450,00   

-venituri din amenzi  si alte sanctiuni (350102) 55.545,37



-alte amenzi, penalitati si confiscari (355000) 39.852,78

-varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile 
institutiilor publice (360500)

31.550,00

-alte venituri (365000) 3.066,76

-planuri si regulamente de urbanism (420500) PUG 28.668,00

-subventii pentru acordare ajutor de incalzire 
(423400)

9.325,00

-subventii din bugetul de stat pt. finantarea sanatatii
(424100)

53.743,00

-subventii primate de la bugetele judetene pt. 
ajutoare in situatii de extrema dificultate (430800)

300.000,00

-sume alocate din bugetul AFIR (433100) Pod 
metalic Valeni

27.260,06

-sume primate in contul platilor efectuate in anul 
curent (480401) Pod metalic Valeni

7.173,51

-Prefinantare (480403) Pod metalic Valeni 208.048,61

       CHELTUIELI

                      Indicatori

                               0

    Plati efectuate

             2

TOTAL CHELTUIELI,
din care

7.695.545,55

Autoritati publice si actiuni externe
 -cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

1.090.024,17
710.862,00
379.162,17

Protectie civila si protectie contra 
incendiilor
-bunuri si servicii

 3.111,00 

3.111,00 

Invatamant
-bunuri si servicii
-drepturi CES
- burse elevi
- tichete gradinita
- active fixe
- alte chelt in domeniul invatamantului

338.772,54
162.541,22
50.419,00
20.000,00
1.500,00

78.317,55
25.994,77



Sanatate 
-Salarii asistent comunitar 

56.325,00
56.325,00

Cultura ,recreere si religie
-salarii
-bunuri si servicii
-proiecte cu finantare (Camin cultural)
-cheltuieli nefinanciare

2.351.366,50
68.919,00  

281.738,91
1.111.950,79

888.757,80

Asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
- hrana centru de zi
-ajutoare sociale in bani (indem. handicap)

 1.151.875,62
45.221,00
1.560,62

15.620,00
1.089.474,00

Locuinte,servicii si dezvoltare 
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-proiecte cu finantare (reactualizare PUG )
-cheltuieli nefinanciare

1.733.953,55
710.704,00
702.800,16
38.268,00

282.181,39

Protectia mediului
-bunuri si servicii

0
0

Transporturi
-bunuri si servicii
- proiecte cu finantare (Poduri Valeni)
-cheltuieli nefinanciare

970.117,17
361.645,88
11.900,00

596.571,29

         
                              REZULTATUL  EXERCITIULUI

                                              

      INCASARI             PLATI      DEFICIT

TOTAL  BUGET  LOCAL 6.826.386,20 7.695.545,55 869.159,35

                                                                                                                                    
Preşedinte de şedinţă  ,                                                                      Contrasemnează ,
          Consilier                                                                   Secretarul  general comuna Pădureni 
     Marin Corina Mihaela                                                               Munteanu Mirela




