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HOTĂRÂREA  NR. 82/2022
privind rectificarea a-  IX -a a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2022

                          Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 233 din 16.12.2022 a primarului comunei Pădureni privind 

rectificarea a IX-a a bugetului local al comunei Pădurnei, judeţul Vaslui  pe anul 2022; 
- Adresa nr. VSG_STZ_6550 din 13.12.2022 prin care Administratia Judeteana a Finantelor

Publice Vaslui – Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica ne comunica 
urmatoarele:

- Raportul de specialitate nr. 247 /16.12.2022 din partea Compartimentului Financiar- 
Contabilitate; 

- 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;

- Legea bugetului de stat nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Prevederile 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 administrative;
          În temeiul prevederilor art.  88 , art. 129 alin. (2) litera”b”  coraborat cu alin. (4) litera “a”
, art. 139 alin. (3) litera “a”  şi art. 196  alin. (1) 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 furnizorilor de imobilizari,  a 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 2022 astfel:

1. Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV 2022 se majoreaza cu suma de 83.000
lei:

- Capitolul 04.02.01 – Impozit pevenit aferent cotei de 63%                                 18.000 lei
- Capitolul 04.02.04 -  Impozit pevenit aferent cotei de 14% (cap. 04.02.04)          3.000 lei
- Capitolul 04.02.05  - Impozit pevenit aferent cotei de   6% (cap. 04.02.05)          1.000 lei

     -    Capitolul 42.34.00 - Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
                                   locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri                 =  61.000 lei.



2. Cheltuielile sectiunii de functionare pentru trimestrul IV 2022 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 =  61.000 lei .

 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare, se diminueaza cu suma cu suma de = - 76.405 lei .

3. Cheltuielile sectiuneii de dezvoltare pentru trimestrul IV 2022 se rectifica dupa cum urmeaza:
 Capitolul 65.04.01 – Invatamant secundar inferior, alin. 71.01.02  Masini echipamente si mijloace

de  transport,  se  finanteaza  pentru  actualizarea  cheltuielilor  cu  achizitia  de  Centrale  termice
necesare la Scoala Gimnaziala Padureni cu suma de  = 3.776 lei .

 Capitolul 65.04.01  –  Invatamant  secundar  inferior, alin  71.01.30  Alte  active  fixe,  se
finanteaza  ,,Montaj  gazon  sintetic  monofilament  40  mm’’  pentru  obiectivul  de  investitii
Teren sport Arena (Scoala Padureni) cu suma de =  94.629 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,     19 decembrie 2022

Presedinte de sedinta 
   Consilier local
ZAHARIA VALENTIN 
                                                                                                                                           Contrasemnează

                                                                                                                Secretar GENERAL UAT Pădureni
                                                                                                                                              Munteanu Mirela

Adoptata astazi     19 decembrie   2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …12..   voturi”pentru”, din    ..12..  consilieri  prezenti la sedinta



              




