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HOTĂRÂREA NR.   52  / 2020
privind rectificarea a-  VI -a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2020

             Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr.  3411 din  01.09.2020 a Compartimentului Financiar - Contabilitate

din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui;
- Referatul de aprobare nr. 3378 /31.08.2020 a primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui, 

privind rectificarea a VI a  a bugetului local anul 2020; 
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-financiara, buget, 

finante, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;
- 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;
- Prevederile Legii 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) li-

tera „a” , art. 196 alin. (1)  litera „a”  şi art. 197 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI 

HOTĂRĂŞTE :

           Art. 1  (1) Se aprobă rectificarea a –VI-a  a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni
ca  urmare  a  influentelor  asupra  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru  finantarea  cheltuielilor
descentralizate a bugetului local, comunicate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui.
Sumele repartizate urmand a fi utilizate pentru:

 - asigurarea finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a
indemnizatiilor lunare; 
 -  plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate ;
 - finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de
masa şi 

            (2) Rectificarea cheltuielilor sectiunii de functionare si a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 
pentru trimestrul III, necesara pentru finalizarea obiectivului de investitii ,, AMENAJARE GRUPURI 
SANITARE SI ASIGURAREA CU UTILITATI A ACESTORA SCOALA PRIMARA, SAT 
IVANESTI, COM. PADURENI’’, astfel:



1.  Veniturile  sectiunii  de  functionare  pentru  trimestrul  III  se  majoreaza  cu  suma  de
104.000 lei  rezultata  in  urma influentelor  asupra  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate dupa cum urmeaza:

-Capitolul  11.02.02  -   Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finantarea  cheltuielilor
descentralizate  +104.000 lei

           2. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul III se rectifica dupa cum 
urmeaza:

 Capitolul 65.50.00 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, alin. 57.02.03 – Tichete de
cresa si tichete pentru gradinita =  -3.000 lei.

 Capitolul 65.04.01 – Invatamant secundar inferior, alin. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar
=  +25.000 lei.

 Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01 – Ajutoare sociale in
numerar =  +82.000 lei.

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.02.00 – Reparatii curente =   -8.702 lei.

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

  Capitolul 65.04.01 – Invatamant secundar inferior, alin.71.01.30 – Alte active fixe = +8.702 lei
pentru FOSA SEPTICA SCOALA IVANESTI, COMUNA PADURENI.

          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,   2 septembrie    2020



         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ
               CONSILIER LOCAL                                                          Secretarul general al comunei 
Pădureni
                TARŢIAN   GICU                                                          Munteanu Mirela         

                                

Adoptată în şedinţa din data de    2 septembrie   2020
Cu un număr de ..   .13... voturi din numărul total de 13…    consilieri prezenţi la şedinţă


