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 HOTĂRÂREA nr. 64/2021
 privind aprobarea  înregistrării în scopuri  de TVA pentru activităţi economice desfăşurate în comuna

Pădureni, judeţul Vaslui 

             
            Avand in vedere:

    -  referatul de aprobare nr.  5888 /20.12.2021  prezentat de către primarul comunei Pădureni în
calitatea sa de iniţiator;

-  raportul de specialitate  intocmit de Compartimentul Financiar-Contabilitate  din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.  5916 din 21.12.2021.

În conformitate  cu :
- Prevederile Art. 310, art. 316 si art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  cu modificările

şi completările ulterioare; 
- Legii bugetului de stat nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Prin  adresa  nr.  R13430  din  19.10.2021  Administratia  Judeteana  a  Finantelor  Publice  Vaslui,

transmite  UAT Comuna  Padureni,  Certificatul  de  inregistrare  in  scopuri  de  TVA  Seria  B,  Nr.
1935808  atribuind  pentru  COMUNA  PADURENI  - ACTIVITATI  ECONOMICE codul  de
inregistrare fiscala (C.I.F.) RO45049128, inregistrat in scopuri de TVA din data de 13.10.2021;

- Conform art. 316 si art. 317 din Codul fiscal in data de 11.10.2021 a fost inregistrata la Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Vaslui, Declaratia de inregistrare fiscala (formular 040) in scopuri de
TVA cu numarul 8870; 

             În temeiul prevederilor art. 129 , art. 139 , 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.  (1) Se aprobă  inregistrarea in scopuri de TVA pentru activitati economice desfasurate de

Comuna Padureni necesara la delimitarea si evidenta contabila a surselor de finantare din aceste activitati
si mentinerea tarifelor existente din care se va deduce TVA (tarife cu TVA).

           (2) Evidenta sursei de finantare E – Activitati finantate integral din venituri proprii (activitati
economice),  se  realizeaza  prin  efectuarea  incasarilor  si  platilor  aferente  acestor  activitati  in  conturi
specifice deschise la trezoreria statului cu utilizarea codului de inregistrare fiscala (C.I.F.) RO45049128 

            



        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   …12....   voturi”pentru”, din    ...12......  consilieri prezenti la sedinta.


