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 HOTĂRÂREA nr. 59 /2021
privind rectificarea a-  IV-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2021

            
             Avand in vedere:

- Adresa nr. VSG_STZ_7291 din 07.12.2021 prin care Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Vaslui – Activitatea de Trezorerie si Contbilitate   Publica,  ne comunica suplimentarea la cap.
11.02.02 :

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cu suma de         116 mii lei
din care pentru  :                                                           
 -finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
   sau a indemnizatiilor lunare ale acestora                                                                            84 mii lei
-finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si alti combustibili     -10 mii lei
-finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 
  anvatamantul de masa                                                                                                          19 mii lei
-plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate                           3 mii lei
-finantarea burselor                                                                                                                 20 mii lei
       -Adresa nr. VSG_STZ_7453 din 13.12.2021 prin care Administratia Judeteana a Finantelor Publice
Vaslui – Activitatea de Trezorerie si Contbilitate  Publica, ne comunica influentele sumelor defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la cap. 11.02.02 pentru :
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
   sau a indemnizatiilor lunare ale acestora                                                                            23 mii lei
- finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 
  anvatamantul de masa                                                                                                        -19 mii lei

       Cu influente  in  trimestrul  IV 2021 conform cu Adresa nr.  467429 din 02.10.2021 privind
influentele  sumelor  defalcate  din  TVA  pentru  finantarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

- 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. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ

             
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ,,c’’ combinate cu alin (4) lit. ,,a’’ din O.U.G. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI

HOTĂRĂŞTE :



         Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni pentru asigurarea
finantarii cheltuielilor privind finantarea drepturilor persoanelor cu handicap grav a indemnizatiilor lunare
ale  acestora,  plata  stimulentelor  educationale  acordate  copiilor  din  familii  defavorizate,  finantarea
burselor si a cheltuielilor cu materialele necesare desfasurarii in bune conditii a activitati.

           1. Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV 2021 se majoreaza cu suma de
120.000 lei:

-Capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale =  120.000 lei.

             2. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV 2021 se rectifica dupa cum 
urmeaza:

 Capitolul 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate, alin. 57.02.01  Ajutoare sociale in 
numerar – pentru indemnizatii persoane cu handicap luna noiembrie 2021 =  98.405 lei .

 Capitolul 68.10.00 – Ajutoare pentru locuinte, alin. 57.02.01  Ajutoare sociale in numerar – 
ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si alti combustibili =  -10.000 lei .

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare, se finanteaza pentru plata furnizorilor de piatra, utilizata la 
reparatiile drumurilor satesti cu suma de =  11.595 lei;

               3. Cheltuielile cu bursele elevilor Scoala Gimnaziala Padureni pentru trimestrul IV 2021 se
rectifica dupa cum urmeaza:

•   Capitolul 65.04.01 – Invatamant secundar inferior, alin. 59.01.00  Burse cu suma de = 20.000 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,    22 decembrie 2021

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          BUCIUMAŞ SILVIU 

           Contrasemneaza
                           Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela

Adoptata astazi  22.12.2021 în şedinţă extraordinară
Cu un numar de   …....   voturi”pentru”, din    .........  consilieri prezenti la sedinta.




