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HOTĂRÂREA nr. 37/2022 
privind rectificarea a-  III-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2022

       
            Avand in vedere:

-     Adresa nr. 9331 din 14.06.2022 prin care se comunica Hotararea Consiliului Judetean
            Vaslui nr. 102 din 14.06.2022;

- Referatul nr. 2930/ 2022, al compartimentului Financiar –Contabilitate prin care propune 
rectificarea a III-a a bugetului local al comunei Pădureni, pe anul 2022; 

-  Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 102 din 14.06.2022 privind repartizarea pe 
unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a fondului aflat la dispozitia 
Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2022 in suma de 300.000 lei;

- 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;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-financiara, buget, finante, 

agricultura, protectia mediului, servicii si comert; 
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.  88 , art. 129 alin. (2) litera”b”  coraborat cu alin. (4) litera “a” ,
art. 139 alin. (3) litera “a”  şi art. 196  alin. (1) 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 bugetului de venituri  si cheltuieli  al Comunei Padureni 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 2022 se majoreaza cu suma de 300.000
lei:
    -Capitolul 04.02.05 - Suma repartizata  din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din
impozitul pe venit, pe anul 2022,  prin HCJ nr. 102 din 14.06.2022 = 300.000 lei.

2. Cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare pentru trimestrul III 2022 se rectifica dupa 
cum urmeaza:
      
 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare, pentru Evaluarea patrimoniu si cotizatie ACOR  = 50.000 lei;
 Capitolul 70.05.01 – Alimentare cu apa, alin. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare, pentru Foraj put Valeni =  44.000 lei.



 Capitolul 70.50.00 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale,  
alin. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare – Materiale si servicii 
Braniss – piese si materiale drujbe, motocoase, Photomapping – Realizare baza de date RENNS – 
nomenclator stradal, Topgeocad – studiu topo Retea gaze = 30.000 lei; 

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru întretinere si 
functionare, Piatra furnizata de SC Viacons SRL =  176.000 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,    28 iunie 2022

          PRESEDINTE DE SEDINTA
               CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA –MIHAELA                                                                                                                  Contrasemnează

Secretar General al comunei Pădureni
Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   28  iunie   2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …11..   voturi”pentru”, din    ....11....  consilieri  prezenti la sedinta

          



              


