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 HOTĂRÂREA nr.28 /2021
 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Comunei Pădureni pentru trimestrul I  al anului 2021

           Avand in vedere :

    - referatul de aprobare nr.  2962 /05.07.2021  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.  3009  din 06.07.2021, 

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  administrative cu modificările şi
completările ulterioare; 

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  I   al anului 2021, conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare; 

 Anexa 1 – “Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021”
 Anexa 2 –  “Contul de executie al bugetului  local la data de  31  martie  2021 ” 

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

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

      
                                                                           Pădureni,   7 iulie 2021

PREŞEDINTE DE SEDINTA
       Consilier local                                                            
     SANDU ANDRIAN                                                                                  

Contrasemnează
                                                                                             Secretar general UAT Pădureni 

Munteanu Mirela
Adoptata astazi   7 iulie 2021  în sedinta extraordinara
Cu un numar de  11   voturi”pentru”, din  11   consilieri prezenti la sedinta

ANEXA NR. 1 LA HCL  nr. 28 din 07.07.2021
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VENITURI

                           Surse

                             0                                                      

                         Incasari
                         realizate
                               1

TOTAL VENITURI,
  din care:

1.407.678,72

-impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare (031800)
-cote defalcate din impozitul pe venit (040100)

1.382,00
76.606,40

-impozit pe cladiri de la persoane fizice (070101) 23.816,00

-impozit sit axe pe cladiri de la persoane juridice (070102) 5.295,00

-impozit pe terenuri de la persoane fizice (070201) 37.078,00   

-impozit si taxa pe teren de la persoane juridice (070202) 62,00

-impozit pe terenul din extravilan (070203)  186.062,33

-taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (070300) 3.177,00

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

204.000,00

-sume defalcate din T.V. A pt. echilibrarea bugetelor locale (110600) 567.000,00

-impozit pe mijloacele de transport detinute de pers. fizice (160201)  57.996,54

-impozit pe mijloace de transport detinute de persoanele juridice 
(160202)

5.186,00

-taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare 
(160300)

      1.100,00 

-alte impozite si taxe  (185000) 3.907,00

-alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 
(300530)

96.084,00

-venituri din prestari servicii (330800) 86.876,98

-venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. Imputatii si 
despagubiri (332800)

2.043,00   

-venituri din amenzi  si alte sanctiuni applicate de catre alte institutii 
de specialitate (350102)

16.675,85

-alte amenzi, penalitati si confiscari (355000) 14.823,62

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

3.730,00

-alte venituri (365000) 795,00

-subventii pentru acordare ajutor de incalzire (423400) 80,00

-subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (424100) 13.902,00

Anexa nr. 2 la HCL nr. 28 din 07.07.2021  
     CHELTUIELI



                      Indicatori

                               0

    Plati efectuate

             2

TOTAL CHELTUIELI,
din care

1.341.429,15

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

278.163,49
203.838,00
74.325,49

Invatamant
-bunuri si servicii
- active fixe
- alte chelt in domeniul invatamantului

99.077,19
31.205,73
34.463,80
33.407,66

Sanatate 
-Salarii asistent comunitar 

13.639,00
13.639,00

Cultura ,recreere si religie
-salarii
-bunuri si servicii
-cheltuieli nefinanciare

212.292,62
12.364,00  
88.215,60

111.713,02

Asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-ajutoare sociale in bani (indem. handicap)

290.421,00
11.872,00

278.549,00

Locuinte,servicii si dezvoltare 
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

355.659,13
202.249,00
153.410,13

Transporturi
-bunuri si servicii

92.176,72
92.176,72

        
                              REZULTATUL  EXERCITIULUI
                                              

      INCASARI             PLATI      EXCEDENT

TOTAL  BUGET  LOCAL 1.407.678,72 1.341.429,15 66.249,57

PREŞEDINTE DE SEDINTA
       Consilier local                                                            
     SANDU ANDRIAN                                                                                  

Contrasemnează
                                                                                             Secretar general UAT Pădureni 

Munteanu Mirela




