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HOTĂRÂREA NR.   58 / 2020
privind rectificarea a-  VII -a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2020

             Avand in vedere:
- Adresa nr. VSG _STZ_4877 din 17.09.2020 prin care prin care Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Vaslui – Biroul S.A.E.E Bugete Locale, ne comunica suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cap. 11.02.06) cu suma 
de 250 mii lei,  potrivit HG nr. 758 /10.09.2020 conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare, sume cu influente in Trimestrul III 2020;

- HG nr. 758/ 10.09.2020 este publicata in Monitorul Oficial nr. 838/ 11.09.2020, Comuna 
Padureni fiind inscrisa in Anexa la pagina 74 randul 56 cu suma de 250 mii lei.

- Adresa nr 805 din 17.09.2020 a Şcolii Gimnaziale nr 1 sat Pădureni, judeţul Vaslui;
- Nota de fundamentare nr.  3739 din  17.09.2020 a Compartimentului Financiar - Contabilitate

din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui;
- Referatul de aprobare nr. 3725  /15.09.2020 a primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui, 

privind rectificarea a VII 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 –VII-a  a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Padureni
        pentru asigurarea finantarii cheltuielilor privind materialele necesare desfasurarii in bune
conditii a activitatii cat si realizarea obiectivelor de investitii cu finantare proprie astfel:

 I.Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul III se majoreaza cu suma de 250.000
lei:



       • Capitolul 11.02.06 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetulor locale, alocate
prin   HG nr. 758 din 10.09.2020 in suma de 250.000 lei.

II. Cheltuielile sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare se vor rectifica astfel:

1. Cheltuielile sectiuneii de functionare pentru trimestrul III se rectifica dupa cum urmeaza:

 Capitolul 51.01.03 –  Autoritati executive, alin. 20.06.01 – Deplasari interne, detasari, 
transferuri = 2.237 lei.

Necesare  pentru   suplimentarea  cheltuielilor  de  deplasare  avand  in  vedere  cheltuielile  Biroului
Electoral privind alegerile locale din 27.09.2020;

 Capitolul 70.06.00 –  Iluminat public si electrificare rurala, alin. 20.01.03 – Incalzire iluminat
si forta motrica = 50.000 lei.

Necesare pentru finantarea cheltuielilor cu iluminatul public si lemne pentru incalzire;

 Capitolul 70.50.00 –  Alte servicii in domeniul locuintei, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si functionare = 40.000 lei.

Necesare finantarii cheltuielilor cu bunuri si serviciile pentru realizarea in regie proprie a platformelor
destinate containerelor de colectare a gunoiului menajer;

 Capitolul 70.50.00 –  Alte servicii in domeniul locuintei, alin. 20.05.30 – Alte obiecte de 
inventar = 115.000 lei.

Necesare pentru achizitia a 75 bucati containere pentru platformele de gunoi ; 

 Capitolul 84.30.01 –  Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare = 28.000 lei.

Necesare pentru finantarea cheltuielilor cu intretinerea si modernizarea drumurilor;

2. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III se rectifica dupa cum urmeaza:
 Capitolul 70.05.01 – Alimentare cu apa, alin. 71.01.30 - Alte active fixe = 14.763 lei.

Necesare pentru finantarea cheltuielilor cu activele fixe privind alimentarea cu apa sat IVANESTI,
respectiv achizitionarea a 2 (doua) rezervoare a cate 5000 litri fiecare in valoare de 14763 lei.

         Art. 2 Se aprobă rectificarea unor sume  intre aliniate la Capitolul Titlu II Bunuri şi Servicii
pentru Trim. III, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Pădureni , judeţul Vaslui astfel:

- 65.2A.04.01-20.01.03. încălzire iluminat -1000 lei;
- 65.2A.04.01-20.01.08 poştă, telecomunicaţii + 1000 lei;
- 65.2A.04.01-20.02 reparaţii curente – 3500 lei;
- 65.2A.04.01-20.05.30 ob. Inventar+3500 lei.



          Art.  3.  – 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.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei  Pădureni ,
judeţul Vaslui, Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui,  primarului comunei Pădureni , compartimentului
Financiar- Contabilitate . 

Pădureni,   17 septembrie    2020

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

       

Adoptată în şedinţa din data de    17  septembrie   2020
Cu un număr de ..   .12... voturi din numărul total de 12…    consilieri prezenţi la şedinţă


