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HOTĂRÂREA nr. 32/2022
privind rectificarea a-  I-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2022

  
         
            Avand in vedere:

- 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;

- Legii bugetului de stat nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- 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 administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ,,c’’ combinate cu alin (4) lit. ,,a’’ din O.U.G. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI

HOTĂRĂŞTE :

         Art.1.   Se aprobă  rectificarea bugetul  de venituri  si  cheltuieli  al  Comunei Padureni pentru
asigurarea finantarii cheltuielilor privind realizarea obiectivelor de investitii prin utilizarea excedentului
din anii precedenti astfel:

 1. Veniturile sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2022 se majoreaza cu suma de 68.700 lei
prin utilizarea excedentului din anii precedenti:

- Capitolul 40.14.00 - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare = 68.700 lei.

2. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2022 se rectifica dupa cum urmeaza:
      

•  Capitolul 67.03.07 – Camine culturale, alin. 58.04.02  - Finantare externa nerambursabila  – necesar 
pentru plata dotarilor la obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN 
CULTURAL IN LOC. PADURENI, JUD. VASLUI = 4.300 lei

     • Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 58.04.02  - Finantarea externa nerambursabila -      
pentru plata lucrarilor de constructie la obiectivului de investitii POD METALIC PUNCT PASCAL SI 
BOTEZ IN SAT VALENI, COM PADURENI =  64.400 lei;

          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.



Art.3.   Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  intermediul  secretarului  general  al  comunei
Pădureni  ,  judeţul  Vaslui,  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Vaslui,   primarului  comunei  Pădureni  ,
compartimentului  Financiar- Contabilitate . 

Pădureni,    27 mai 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
          CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA –MIHAELA                                                                                                                  Contrasemnează

Secretar General al comunei Pădureni
Munteanu Mirela

Adoptata astazi   27  mai   2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …12..   voturi”pentru”, din    ...12......  consilieri  prezenti la sedinta





              


