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 HOTĂRÂREA nr. 38/2022
 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei

Pădureni pentru trimestrul I al anului 2022

           Avand in vedere :

    -  referatul de aprobare nr.  79 /22.06.2022  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. 2864  din 20.06.2022; 

- proiectul de hotărâre nr. 80 /22.06. 2022 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
comunei Pădureni , trimestrul I al anului 2022; 

În conformitate  cu :
- Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice locale,  republicata,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;
- Legea nr 317/2001 a bugetului de stat pentru anul 2022; 
- O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
-  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;

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- 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, 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  I  al anului 2022, conform anexelor 1 parte integranta din prezenta hotarare.
 Anexa 1 –  “Contul de executie al bugetului  local la data de  31  MARTIE 2022 ” 

             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,     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 sedin
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 /28.06.2022

EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 31 Martie 2022

                                                                                                                            
VENITURI
                           Surse
                                                   

               Incasari
              realizate

TOTAL VENITURI, din care: 1.824.018,41

Sectiunea A- Integral de la buget 1.701.602,20

-impozit pe venituri din transfer proprietatilor imobiliare (031800) 1.970,00

-cote defalcate din impozitul pe venit (040100) 70.571,34

-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale (040400)

82.904,00

-impozit pe cladiri de la persoane fizice (070101) 27.341,00

-impozit sit axe pe cladiri de la persoane juridice (070102) 5.035,00

-impozit pe terenuri de la persoane fizice (070201) 43.961,00   

-impozit si taxa pe teren de la persoane juridice (070202) 63,00

-impozit pe terenul din extravilan (070203)  216.235,00

-taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru (070300) 3.287,22

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

343.000,00

-sume defalcate dinT.V.A. pentru drumuri (110500) 9.000,00

-sume defalcate din T.V. A pt. echilibrarea bugetelor locale (110600) 605.000,00

-impozit pe mijloacele de transport detinute de pers. fizice (160201) 69.693,63

-impozit pe mijloace de transport detinute de persoanele juridice (160202) 10.011,00

-taxe si tarife pentru eliberare de licente si autorizatii de functionare (160300) 275,00

-alte impozite si taxe  (185000) 5.942,00

-alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice (300530) 34.051,00

-venituri din prestari servicii (330800) 71.998,01

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

20.398,50

-alte amenzi, penalitati si confiscari (355000) 20.271,50



-alte venituri (365000) 1.173,00

-subventii pentru acordare ajutor de incalzire (423400) 45.024,00

-subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (424100) 14.397,00

Sectiunea E- Activitati finantate integral din venituri proprii 122.416,21

-alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice (300530) 71.731,33

-venituri din prestari de servicii  (330800) 30.344,64

-alte venituri (365000) 20.340,24

  

   

    CHELTUIELI
                      Indicatori
                                      

    Plati efectuate
                  

TOTAL CHELTUIELI din care : 1.578.357,23

Sectiunea A- Integral de la buget 1.529.151,20

Autoritati publice si actiuni externe
 -cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
-alte active fixe

296.921,34
196.525,00
96.296,44
4.099,90

Protectie civila si protectie contra incendiilor
-bunuri si servicii 

470,00
470,00

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

134.637,29
45.144,41
10.318,00
29.621,48
46.553,40
3.000,00

Sanatate 
-Salarii asistent comunitar 

14.328,00
14.328,00

Cultura ,recreere si religie
-salarii
-bunuri si servicii
-sustinerea cultelor (Parohia Valeni)

64.877,92
11.142,00  
33.735,92
20.000,00

Asistenta sociala
-cheltuieli de personal
-ajutoare sociale in bani (indem. handicap)
-indemnizatii insotitori personae cu handicap
-ajutoare pentru incalzire 

385.201,00
10.198,00

324.930,00
8.321,00

41.752,00

Locuinte,servicii si dezvoltare 
-cheltuieli de personal
-alimentare cu apa
-chelt. cu energ. electrica si iluminat public
-active fixe–Modernizare iluminat public + rate
-bunuri si servicii

445.192,25
184.465,00
31.318,93
55.484,60
75.000,00
98.923,72

Transporturi
-bunuri si servicii

187.523,40
187.523,40



Sectiunea E- Activitati finantate integral din venituri proprii 49.206,03

-bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 49.206,03

                              REZULTATUL  EXERCITIULUI                          

      INCASARI             PLATI      EXCEDENT

TOTAL  BUGET  LOCAL 1.824.018,41 1.578.357,23 245.661,18


