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HOTĂRÂREA nr.65 /2021 
privind rectificarea a-  VI-a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2021

            
             
            Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Judetean nr. 224 din 23.12.2021  prin care se repartizeaza suma de 190.000 lei la cap.
43.08.00 ,,Subventii primite de bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema di-
ficultate’’

         -Conform extrasului de cont din data de 24.12.2021 prin care am primit suma de 190.000 lei la cap.
43.08.00 ,,Subventii primite de bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema di-
ficultate’’

        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  bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Padureni pentru plata cheltuielilor cu-
rente  si a datoriilor catre furnizorii de bunuri si servicii astfel:

1. Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV 2021 se majoreaza cu suma de 190.000
lei:

 Capitolul 43.08.00 – ,,Subventii primite de bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in si-
tuatii de extrema dificultate’’       =  190.000 lei.

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

 Capitolul 51.01.03 – Autoritati executive, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func-
tionare, se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 15.300 lei .

     



     •     Capitolul 67.03.07 – Camine culturale, alin. 20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere    si functio-
nare, se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 18.400 lei .

     
      •     Capitolul 67.03.07 – Camine culturale, alin. 20.05.30  Bunuri de natura obiectelor de inventar, se finan-

teaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 2.700 lei .
      

 Capitolul 70.50.00 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii, alin. 20.01.30  Alte bu-
nuri si servicii pentru intretinere si functionare , se finanteaza pentru plata furnizorilor cu suma de = 
86.600 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 =  67.000 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,    27 decembrie 2021

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          BUCIUMAŞ SILVIU 

           Contrasemneaza
                           Secretar general UAT Pădureni

               Munteanu Mirela

Adoptata astazi  27.12.2021 în şedinţă extraordinară
Cu un numar de   …11....   voturi”pentru”, din    ......11...  consilieri prezenti la sedinta.


