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HOTĂRÂREA nr.60 /2021 
privind rectificarea a-  V-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2021

            
             
            Avand in vedere:
          - Hotararea Guvernului nr. 1264 din 17.12.2021  prin care se aproba suplimentarea sumelor defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 (cap. 11.02.06) cu suma de 1.029.189 mii lei din
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021 si alocarea
acesteia  bugetelor  locale  ale  unitatilor  administrativ-teritoriale  prevazute  in  anexa  care  face  parte
integranta din prezenta hotarare, pentru plata unor cheltuieli curente si de capital.
 Hotararea Guvernului  nr. 1264 din 17.12.2021 este publicata in Monitorul Oficial nr. 1206 din 20.12.2021,
Comuna Padureni fiind inscrisa in Anexa la pagina 60 randul 56 cu suma de 250 mii lei.

- Adresa nr. 24062 din 17.12.2021 prin care Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui,
ne  comunica  faptul  ca  in  data  de  17  decembrie  2021  au  fost  efectuate  viramentele  reprezentand
contravaloarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri pentru intreg
sezonul rece, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri aferent lunii noiembrie
2021.

Conform extrasului de cont din data de 17.12.2021 AJPIS Vaslui a virat suma de 163.160 lei la cap.
42.34.00 ,,Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri’’

- 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;

- 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 plata
cheltuielilor curente si  ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi  si/sau petrolieri
pentru intreg sezonul rece, precum si a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri aferent
lunii noiembrie 2021 astfel:

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

- Capitolul 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale =  250.000 lei.



- Capitolul 42.34.00 - Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
                                 locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                  =  163.160 lei.

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

 Capitolul 68.10.00 – Ajutoare pentru locuinte, alin. 57.02.01  Ajutoare sociale in numerar – ajutoare 
pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi cu suma de =  163.160 lei .

 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare, se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 18.000 lei .

     
     •     Capitolul 67.03.07 – Camine culturale, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere    si 

functionare, se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 8.100 lei .

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi , alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare, se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 65.000 lei .

 Capitolul 70.50.00 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii, alin. 10.01.01  Salarii 
de baza, se finanteaza pentru plata salariilor cu suma de = 12.900 lei .

 Capitolul 70.50.00 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii, alin. 10.03.07  
Contributie asiguratorie de munca, se finanteaza pentru plata contributiilor asupra salariilor cu suma 
de = 30 lei .

 Capitolul 70.50.00 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii, alin. 20.05.30  Alte 
obiecte de inventar, se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 47.000 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 bunuri si servicii cu suma de =  98.970 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.


