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HOTĂRÂREA nr. 35 /2021
privind rectificarea a-  I-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2021

            
             Avand in vedere:
              -      referatul de aprobare nr. 3700  din 23.08.2021 a primarului comunei Pădureni;
            -   nota de fundamentare nr. 3692 din 23.08.2021 a Compartimentului  Financiar – Contabilitate;
            -   Adresa nr. 11763 din 17.08.2021 prin care se comunica Hotararea Consiliului Judetean
                  Vaslui nr. 111 din 16.08.2021.

- Hotararea  Consiliului  Judetean  Vaslui  nr.  111  din  2021  privind  repartizarea  pe  unitati
administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui  a fondului aflat  la dispozitia Consiliului Judetean
Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021 in suma de 350.000 lei.

- Contract  de  sponsorizare  nr.  3648  din  18.08.2021  incheiat  intre  SC  Viacons  Rutier  SRL in
calitate de sponsor si Primaria  Padureni, beneficiar, in valoare de 30.000 lei

- Adresa  nr.  VSG_STZ_3948  din  13.07.2021  prin  care  Administratia  Judeteana  a  Finantelor
Publice Vaslui – Biroul S.A.E.E Bugete Locale, ne comunica retragerea

                 sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cap. 11.02.02      chetuieli
privind finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de
masa, sume cu influente in Trimestrul IV 2021.

             -   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. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b’, alin. (4) litera „a” , art. 139 ali. (3) litera „a” , art.
196 alin. (1)  litera „a”  şi art. 197 alin.(1) 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 a- I - a la bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni, anul
2021  ,pentru  asigurarea  finantarii  cheltuielilor  privind  materialele  necesare  desfasurarii  in  bune  conditii  a
activitati cat si realizarea obiectivelor de investitii cu finantare proprie astfel: 

              (1). Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul III 2021 se majoreaza cu suma de
380.000 lei:

- Capitolul 04.05.00 - Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul
pe venit, pe anul 2021,  prin HCJ nr. 111 din 16.08.2021 = 350.000 lei.

- Capitolul  37.01.00  –  Donatii  si  sponsorizari  conform  contractului  de  sponsorizare  nr.  3648  din
18.08.2021 = 30.000 lei.



           ( 2). Cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare pentru trimestrul III 2021 se rectifica dupa 
cum urmeaza:
      

 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 20.01.05  Carburanti si lubrefianti, pentru utilajele utilizate 
la reparatiile drumurilor satesti  = 20.000 lei;

 Capitolul 65.50.00 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare, pentru materiale necesare la constructie Gard la Scoala din satul Rusca = 
15.000 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, alin. 
20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, materiale intretinere si functionare 
Piscina, sala Armonia, Parcare, zona Crang, dezvoltare comunala =  23.000 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, alin. 
20.05.30  Alte obiecte de inventar - motocoase =  5.500 lei.

 Capitolul 67.50.00 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiilor,  alin. 20.01.30 - Alte bunuri 
si servicii pentru întretinere si functionare - Festival 05.09.2021 = 50.000 lei.

 Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01  Ajutoare sociale in numerar – 
completare sume necesare luna August 2021 pentru indemnizatii persoane cu handicap =  25.000 lei .

 Capitolul 70.06.00 – Iluminat public si electrificare rurala, alin. 71.01.30  - Alte active fixe – necesar 
pentru plata ratelor la obiectivului de investitii MODERNIZAREA SISTEMULUI DE  ILUMINAT 
PUBLIC IN  COMUNA PADURENI, JUDETUL VASLUI = 72.320 lei .

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare =  169.180 lei;

   (3). Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV 2021 se diminueaza cu suma de 10.000 lei
pentru Scola Gimnaziala nr. 1 sat Padureni:

 Capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate – CES = - 
10.000 lei.

  (4) . Cheltuielile sectiuneii de functionare pentru trimestrul IV 2021 se rectifica dupa cum urmeaza:
  Capitolul  – 65.04.01 Invatamant secundar inferior, alin. 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar – CES = - 

10.000 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,    24  august 2021
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier Local 
PASCAL COSTICĂ      
                                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretar gen. U.A.T. PĂDURENI 
                                                                                                                                 Munteanu Mirela 

                                      

Adoptata astazi  24.08.2021 în sedinţă  ordinară
Cu un numar de  .....12..  voturi”pentru”, din  .....12....... consilieri prezenti la sedinta.



                                                         


