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HOTĂRÂREA NR.  71 /2020

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Comunei Pădureni pentru trimestrul III al anului 2020 

Avand in vedere :

    - referatul de aprobare nr. 5245 /10.12.2020  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. 5223  din 09.12.2020 ;

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

ulterioare;
- O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;
-  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;

- dispozitiile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
- 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 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  administrativ;

                      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 2020, conform anexelor 1, si 2, parte integranta din prezenta hotarare 

 Anexa 1 – “Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020’’
 Anexa 2 –  “Contul de executie al bugetului  local la data de 30 septembrie 2020’’

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 11 decembrie 2020                                  

Preşedinte de şedinţă  ,                                                                      Contrasemnează ,
          Consilier                                                                Secretarul 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

                                    
                               



ANEXA NR 2 LA HCL nr 71 din 11.12.2020

                            EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 30 Septembrie 2020
                                                                                                                                    
VENITURI

                           Surse                                                         Incasari
     realizate   

TOTAL VENITURI, din care: 5.968.635,79

-impozit pe venituri din transfer prop.(031800)
-cote defalcate din imp. pe venit (040100)
-sume alocate din cotele defalcate din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale 
(040400)
-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (040500)

6.551,50
183.095,01
207.214,00

415.929,00

-impozit cladiri persoane fizice (070101) 28.169,00

-impozit cladiri persoane juridice (070102) 5.478,61

-impozit teren persoane fizice (070201) 45.381,00   

-impozit teren persoane juridice (070202) 55,00

-impozit pe teren extravilan (070203)  195.167,00

-taxe judiciare de timbre (070300) 1.898,00

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

721.000,00

-sume defalcate din T.V. A pt. drumuri (110500) 22.000,00

-sume defalcate din T.V. A pt. echilibrarea bugetelor locale (110600) 2.442.000,00

-taxa mijloace de transport pers. fizice (160201)  55.030,00

-taxa mijloace de transport pers. juridice (160202) 3.330,00

-taxe si tarife pentru eliberare de licente (160300)       1.650,00 

-alte impozite si taxe fiscal (185000) 22.275,00

-venituri din concesiuni si inchirieri (300530) 136.860,00

-venituri din prestari servicii (330800) 215.003,06

-venituri din recup.chelt. de judecata (332800) 1.397,00   

-venituri din amenzi  si alte sanctiuni (350102) 39.963,37

-alte amenzi, penalitati si confiscari (355000) 28.183,78

-varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice (360500) 21.610,00

-alte venituri (365000) 2.438,00

-sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii 
de dezvoltare (401400)

582.976,28



-subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri (423400)

216,00

-subventii din bugetul de stat pt. finantarea sanatatii (424100) 41.283,00

-subventii primate de la bugetul consiliului judetean pentru ajutoare in situatii de 
extrema dificultate (430800)

300.000,00

-sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 
(433100) Poduri

27.260,06

-sume primate in contul platilor efectuate in anul curent AFIR (480401) Poduri Valeni 7.173,51

-Prefinantare AFIR (480403) Poduri Valeni 208.048,61

       CHELTUIELI
                      Indicatori

                              

Plati efectuate

            

TOTAL CHELTUIELI, din care 5.565.591,13

Autoritati publice si actiuni externe (51.01.03)
 -cheltuieli de personal
-bunuri si servicii

823.362,47
547.412,00
275.950,47

Protectie civila si protectie contra incendiilor (61.05.00)
-salarii
-bunuri si servicii

 1.945,00 
-

1.945,00 

Invataman (65.00)
-bunuri si servicii (65.50.00)
-alte active fixe (grupuri sanitare Scoala Rusca si Scoala Ivanesti)

70.163,06
546,93

69.616,13

Sanatate (66.08.00)
-Salarii asistent comunitar 

41.992,00
41.992,00

Cultura ,recreere si religie (67.03.07)
-salarii
-bunuri si servicii
-imobilizari corporale
-proiecte cu finantare (avans constructor camin)

1.730.833,17
58.767,00  

200.332,09
888.757,80
582.976,28

Asistenta sociala (68.)
-cheltuieli de personal (68.06.00)
-bunuri si servicii – hrana centru (68.06.00)
-ajutoare sociale in bani handicap, incalzire (68.05.02)

 857.588,92
34.806,00
14.435,92

808.347,00

Locuinte,servicii si dezvoltare (70.)
-cheltuieli de personal (70.05.00)
-bunuri si servicii (apa,iluminat public, servicii dezvoltare)
-cheltuieli nefinanciare (cladire spatiu comercial)
-cheltuieli nefinanciare (Moderniz. ilum. public, Sisterm suprav. video)

1.230.238,84
546.070,00
451.713,84
120.000,00
112.455,00

Transporturi (84.03.01)
-bunuri si servicii

809.467,67
308.540,64



-proiecte cu finantare
-cheltuieli nefinanciare (rate autogreder si cilindru vibrocompactor)

11.900,00
489.027,03

       
                              REZULTATUL  EXERCITIULUI                                        

      INCASARI             PLATI      EXCEDENT

TOTAL  BUGET  LOCAL 5.968.635,79 5.565.591,13 403.044,66

Din care :   242.482,18  sume de la AFIR pentru Poduri Valeni


