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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015 

 
 

Consiliul local  al comunei Padureni, întrunit în şedinţă ordinară, din 29.01.2016 

 

            Avand în vedere:      
- raportul de specialitate al Compartimentului Financiar Contabilitate si buget din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni. 

- prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

- prevederile Ordinului 4075/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 , Cap. V pct. 5.13.2.1, 5.13.2, 5.13.3 

- prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul  art.  36  , alin. (4) lit. a) si art. 45  aliniat (1) şi (2) litera a) din Legea 215/2001  privind  

administratia publică locală , republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitiva, a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015, in suma 

de 44452,98 lei, din excedentul bugetului local. 

Art. 2 De îndeplinirea prezentei hotărâri  raspunde primarul  comunei și compartimentul de 

contabilitate al aparatului de specialitate al primarului Comunei Padureni, jud. Vaslui. 

Art. 3 Prezenta se va comunica Institutiei Prefectului Vaslui, ANAF Vaslui si cetatenilor prin 

afisare. 

 

 

 

Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

DIACONU TEMISTOCLE 

Proiectul de hotarâre este legal 

                                                                                                                 Secretar comuna 

                                                                                                                 Pascaru Gina 
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HOTĂRÂREA NR.3 

Cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015 

 

 

Consiliul local  al comunei Padureni, întrunit în şedinţă ordinară, din 29.01.2016 

 

            Avand în vedere:      
- raportul de specialitate al Compartimentului Financiar Contabilitate si buget din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni. 

- prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

- prevederile Ordinului 4075/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 , Cap. V pct. 5.13.2.1, 5.13.2, 5.13.3 

- prevederile art. 36 al. 4. lit a. din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul  art.  36  , alin. (4) lit. a) si art. 45  aliniat (1) şi (2) litera a) din Legea 215/2001  privind  

administratia publică locală , republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă acoperirea definitiva, a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015, in suma 

de 44452,98 lei, din excedentul bugetului local. 

Art. 2 De îndeplinirea prezentei hotărâri  raspunde primarul  comunei și compartimentul de 

contabilitate al aparatului de specialitate al primarului Comunei Padureni, jud. Vaslui. 

Art. 3 Prezenta se va comunica Institutiei Prefectului Vaslui, ANAF Vaslui si cetatenilor prin 

afisare. 

 

 

Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

 

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                               

 

 

Proiectul de hotarâre este legal 

                                                                                                                 Secretar comuna 

                                                                                                                 Pascaru Gina 
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                                                                         RAPORT 

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului  
bugetului local din anul 2015 

 
 
 Domnilor Consilieri, 

 

          Proiectul de hotarare propus de catre domnul primar, vizeaza aprobarea utilizării 

excedentului bugetului local din anul 2015. 

Avand in vedere 

- prevederile art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale,cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile Ordinului 4075/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, Cap. V pct. 5.13.2.1, 5.13.2, 

5.13.3 

 

          Fata de cele expuse anterior, Compartimentul buget-finante, taxe si impozite din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Padureni, propune acoperirea 

definitiva din excedentul bugetului local,a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2015 

in suma de 44452,98 lei, conform Ordinului MFP nr. 4075/22.12.2015 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015.  

 
 

Padureni, 29 ianuarie 2016 

 
 

Consilier principal 

         Diaconu Timi 
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E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului  

bugetului local din anul 2015 
 

 
 Domnilor Consilieri, 

 

Proiectul de hotarâre propus, vizează aprobarea utilizării excedentului  bugetului 

local din anul 2015 în sumă de 44452,98 lei, rămas disponibil la data de 31.12.2015 în 

bugetul local, sumă alocată în secțiunea de dezvoltare, respective  pentru proiectul comunei 

“Proiect integrat în comuna Pădureni – staţie tratare apă potabilă în sat Pădureni, com. 

Pădureni, judeţul Vaslui şi extindere reţea canalizare menajeră în sat Pădureni”,  pe care 

le avem în derulare, și în special pentru finalizarea lucrărilor.                    

  Având în vedere Ordinului 4075/22.12.2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, este necesară supunerii 

spre dezbatere și aprobare a Consiliului Local. 

Acestea sunt motivele pentru care am initiat acest proiect de  hotărâre pe care îl supun 

dezbaterii dumneavoastra. 

 
 

Padureni, 29 ianuarie 2016 

 
 

PRIMAR 

DIACONU TEMISTOCLE 
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A V I Z 

cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015 

 
 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 29 ianuarie 2016 a luat în discuţie 

proiectul de hotărâre  cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din 

anul 2015 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia 

spre adoptare. 

 

  Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

 
                                                                     
 

PRESEDINTE                                                                     

Pascal Costica 
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A V I Z 

cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015 

 
 

 

Comisia pentru protectie sociala, invatamant, sanatate si familie, cultura, culte si 

sport intrunita in data de 29 ianuarie 2016 a luat în discuţie proiectul de hotărâre cu privire 

la aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2015 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia 

spre adoptare. 

 

  Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

 
                                                                     
 

PRESEDINTE                                                                     

 

 
 


