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HOTĂRÂREA NR.  69  / 2020
privind rectificarea a-  IX -a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2020

             Avand in vedere:
              -      referatul de aprobare nr. 5207 din 10.12.2020 a primarului comunei Pădureni;
            - nota de fundamentare nr. 5244 din 10.12.2020 a Compartimentului  Fiannciar – 
contabilitate 
        -    Hotararea Guvernului nr. 1044 din 04.12.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020 pentru unele 
unitati /subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1188 din
07 decembrie 2020.
             -   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. 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- VIII-a la bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei
Padureni ca urmare a influentelor asupra sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale.

Sumele repartizate urmand a fi utilizate pentru:
 - asigurarea finantarii cheltuielilor privind plata indemnizatiei persoanelor cu handicap grav aferente
lunii Noiembrie 2020 ; 
 -  finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare pentru . 
            1. Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV se majoreaza cu suma de
150.000 lei rezultata in urma influentelor asupra sumelor defalcate din TVA  pentru echilibrarea
cheltuielilor bugetului local dupa cum urmeaza:



             -Capitolul 11.02.06 -  Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
150.000 lei

            2. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV se majoreaza cu suma de 
150.000 lei dupa cum urmeaza:

 Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01 – Ajutoare sociale in
numerar =  86.144 lei.

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.02.00 – Reparatii curente =   63.856 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,   11 decembrie    2020
          

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ
               CONSILIER LOCAL                                                          Secretarul general al comunei 
Pădureni
                CIULEI CĂTĂLINA                                                           Munteanu Mirela         

       



Adoptată în şedinţa din data de    11 decembrie    2020
Cu un număr de ..   …11……. voturi din numărul total de ……11…    consilieri prezenţi la şedinţă


