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 HOTĂRÂREA nr. 5/2023 
privind aprobarea utilizarii excedentului  bugetului local anul  2022 , la comuna

Pădureni, judeţul Vaslui , pentru anul 2023

            Avand în vedere:     
- Referatul de aprobare   nr. 14 /10.01.2023 a primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui

şi Raportul  compartimentului de specialitate nr.123  din 09.01.2023;
- prevederile  art.39  alin  (1)  din  Legea   contabilităţii  nr.  82  /1991  republicată  cu

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 58 alin(1) litera “a” şi “c” din Legea nr.
273 /2006 privind finanţele publice locale;  

- În temeiul prevederilor  art. 129  alin. (4) litera ”a” şi art. 196 alin. (1) litera”a” din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului   nr. 57 /2019 privind Codul Adminsitrativ  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI

HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1 Se aprobă utilizarea în anul 2023, a excedentului bugetului local in suma de 23.271,74 lei
de la sursa A pentru sectiunea de dezvoltare a Comunei Padureni.

  Art. 2 – Se aprobă  utilizarea în anul 2023, a excedentului bugetului local in suma de  32.129,29
lei de la sursa E pentru finantarea activitatii de la sursa E a Comunei Padureni.

   Art.  3-  Se aprobă utilizarea excedentului  in suma de  2.190,00 lei de la sursa E la  Scoala
Padureni,  reprezentand  concesiune  pasune  din  proprietatea  Scolii  Padureni  pentru  finantarea
activitatii in anul 2023.

Art.  4 Ducerea la  îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se încredinţează primarului  comunei
Pădureni prin compartimentul de contabilitate al aparatului de specialitate al primarului Comunei
Padureni, jud. Vaslui.

Art.  5  Prezenta  hotărâre   se  va  comunica  Institutiei  Prefectului  Judeţul  Vaslui,  pentru
verificarea  legalităţii,  se  va  face  publică  prin  afişare  şi  se  va  înainta  Trezoreriei  Huşi  şi
compartimentului contabilitate.
 

Pădureni,  10  ianuarie 2023
Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează

         Consilier local                             Secretar general UAT Pădureni    
          BUCIUMAŞ SILVIU                                                                 Munteanu Mirela

Adoptata astazi     13 ianuarie 2023   în şedinţă  ordinară 
Cu un numar de   ….12.   voturi”pentru”, din    ....12  consilieri  prezenti la sedinta




