
 

Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785 

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   _________________ 
 

P R O I E C T  DE  H O T A R A R E   

privind rectificarea bugetului local, etapa martie 2016 
 

 

                   Avand in vedere: 

              Expunerea de motive a Primarului comunei Padureni si Raportul 

compartimentului de specialitate;  

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 -adresa Trezoreriei municipiului Husi nr.VSG_STZ_931/12.02.2016 prin care ne 

sunt comunicate  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, stabilite conform Legii 

nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind 

din familii defavirizate, pe anul 2016, (capitol 11.02.02 – cheltuieli pt. Finantarea 

cheltuiellilor descentralizate acordate stimulentului educational, sub forma de tichete 

sociale pentru gradinita); 

 In temeiul art. 36, alin. 2,litera “b”, alin. 4, litera “a”. art. 46,alin.1 si 2 si art. 115, 

alin. 1,litera “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata ulterior, 

 

Consiliul Local al comunei Padureni, judetul Vaslui : 
 

     HOTARASTE : 
 

     Art.1. La partea de venituri, se aproba urmatoarele influiente prevazute in 

anexa 1 la prezenta hotarare.  

               Art.2. La partea de cheltuieli,  se aproba  influientele prevazute in anexa nr. 2 

la prezenta hotarare. 

Art.3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei  

Padureni prin compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Padureni. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, 

primarului comunei Padureni, judetul Vaslui, Compartimentului financiar-contabil al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni, judetul Vaslui prin grija 

secretarului comunei Padureni. 

                                                                                        Padureni,  9 martie 2016 

       

                   PRIMAR 

       Diaconu Temistocle 

                                             Avizat, 

          Secretarul comunei 

                           Pascaru Gina                         



 

                    Anexa nr.1  
                                                                                 La Hotararea nr. 13/9 martie 2016 

 

 

                                                                                                                           mii   lei 

 

Venituri                                                                                     = +  50                   
                                                                              

 Din care: 

      Cap. 11.02.02 – cheltuieli pt. Finantarea cheltuiellilor descentralizate acordate 

stimulentului educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita   =   + 12 

     Cap. 04.01.01 – cote defalcate din impozitul pe venit         =   + 38 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                 Anexa nr.2 

                                                                                 La Hotararea nr. 13/9 martie 2016 

 

 

                                                                                         mii  lei 

Cheltuieli                                                                 =  + 50 
                                                                                                                         
Din care: 

      Cap. 65.02.50, titlul 57, articol 57.02, ali.57.02.03– tichete cresa, tichete sociale 

pentru gradinita                                                                                             =  +12         

 Cap. 20 titlul II bunuri si servicii 

  Alin. 65.2A.03.02 – 20.01.03 – incalzire si iluminat            =     - 8 

  Alin. 65.2A.04.01-20.05.30- obiecte de inventar                  =    + 8 

  Alin. 65.2A.04.01 – 20.01.02                                                =     - 2 

  Alin. 65.2A.04.01-20.01.03                                                   =     - 4 

  Alin. 65.2A.04.01-20.05.30                                                   =     +6 

Cap. 04.01.01 – cote defalcate din impozitul pe venit                          =   + 38 

 

 

 

 

 



 

 

                                       

 

 

Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785 

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   _________________ 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind rectificarea bugetului local, etapa martie 2016 
 

 

Domnilor Consilieri 

 

 Proiectul de hotarare propus vizeaza rectificarea in plus a bugetului  local pentru 

anul 2016, avand in  vedere adresa nr. VSG_STZ_931 din data 12.02.2016 prin care 

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Vaslui ne face cunoscută repartizarea sumei de 12.000 lei pentru finanțarea 

cheltuielilor privind stimularea participării în învățământul preșclar a copiilor proveniți 

din familii defavorizate pe anul 2016. (capitol 11.02.02 – cheltuieli pt. Finantarea 

cheltuiellilor descentralizate acordate stimulentului educational, sub forma de tichete 

sociale pentru gradinita) astfel: 

Venituri                                                                                     = +  50                   
                                                                              

 Din care: 

      Cap. 11.02.02 – cheltuieli pt. Finantarea cheltuiellilor descentralizate acordate 

stimulentului educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita   =   + 12 

     Cap. 04.01.01 – cote defalcate din impozitul pe venit         =   + 38                                                                                                          

                                                                                         mii  lei 

Cheltuieli                                                                 =  + 50 
                                                                                                                         
Din care: 

      Cap. 65.02.– cheltuieli pt. Finantarea cheltuiellilor descentralizate acordate      

Cap. 65.02.50, titlul 57, articol 57.02, ali.57.02.03– tichete cresa, tichete sociale 

pentru gradinita                                                                                             =  +12         

 Cap. 20 titlul II bunuri si servicii 

  Alin. 65.2A.03.02 – 20.01.03 – incalzire si iluminat            =     - 8 

  Alin. 65.2A.04.01-20.05.30- obiecte de inventar                  =    + 8 

  Alin. 65.2A.04.01 – 20.01.02                                                =     - 2 

  Alin. 65.2A.04.01-20.01.03                                                   =     - 4 

  Alin. 65.2A.04.01-20.05.30                                                   =     +6 

Cap. 04.01.01 – cote defalcate din impozitul pe venit                          =   + 38 

 

Primar, 

Diaconu Temistocle 



 
ROMANIA 

JUDETUL VASLUI 

COMUNA PADURENI 
Compartimentul financiar contabil 

_______________________________________________________________________ 
 

 

                          

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind rectificarea de buget 

 etapa martie 2016 

 

 

 

           Analizand  Expunerea de motive si Proiectul de hotarare privind 

rectificarea de buget din data de 09 martie 2016 constat ca au fost respectate 

prevederile Legii privind finantele publice locale, actualizata, nr. 273 din  29  

iunie 2006, publicata in M.O.618 din 18.07.2006, prevederile Legii  

bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 din 21.12.2011, publicata in M.O. 914 

din 22.12.2011.  

            In   temeiul prevederilor art.36  alin(4)  litera „a‟ si art.45 alin.(2)  

litera „a‟ din Legea nr. 215 din 2001  privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare- avizez favorabil 

proiectul de hotarare. 
 

 

                                  

 

 

Compartimentului financiar contabil, 

 

Diaconu Timi 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785 

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                 ______     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                             
H O T A R A R E  A   Nr.13     

privind rectificarea bugetului local, etapa martie 2016 
 

                   Avand in vedere: 

              Expunerea de motive a Primarului comunei Padureni si Raportul 

compartimentului de specialitate;  

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 -adresa Trezoreriei municipiului Husi nr.VSG_STZ_931/12.02.2016 prin care ne 

sunt comunicate  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, stabilite conform Legii 

nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind 

din familii defavirizate, pe anul 2016, (capitol 11.02.02 – cheltuieli pt. Finantarea 

cheltuiellilor descentralizate acordate stimulentului educational, sub forma de tichete 

sociale pentru gradinita); 

 In temeiul art. 36, alin. 2,litera “b”, alin. 4, litera “a”. art. 46,alin.1 si 2 si art. 115, 

alin. 1,litera “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

modificata si completata ulterior, 

 

Consiliul Local al comunei Padureni, judetul Vaslui : 
 

     HOTARASTE : 
     Art.1. La partea de venituri, se aproba urmatoarele influiente prevazute in 

anexa 1 la prezenta hotarare.  

               Art.2. La partea de cheltuieli,  se aproba  influientele prevazute in anexa nr. 2 

la prezenta hotarare. 

Art.3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei  

Padureni prin compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Padureni. 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui, 

primarului comunei Padureni, judetul Vaslui, Compartimentului financiar-contabil al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni, judetul Vaslui prin grija 

secretarului comunei Padureni. 

                                                                                        Padureni, 09 martie 2016 

            

Preşedinte de şedinţa                                                      Avizat pentru legalitate, 

                 Sandu Andrian                                                  Secretar al comunei Padureni, 

                                                                                                               Pascaru Gina 
 
Adoptată în şedinţa din data de 09 martie 2016 

Cu un numar de 13  voturi « pentru », 0  voturi « impotriva », 0 « abtineri 



 

R O M A N I A 

JUDETUL VASLUI 

COMUNA PADURENI 

COMISIA DE SPECIALITATE____________________________________________ 
 

 

           AVIZ 

privind rectificarea bugetului local, etapa martie 2016 

 
 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiara, buget, finante, 

agricultura, protectia mediului, servicii si comert intrunita in data de 09 martie 2016 a 

dezbatut proiectul de hotarare privind privind rectificarea bugetului local, etapa martie 

2016. 

Proiectul de hotarare propus respecta prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile ulterioare, comisia avizeaza favorabil proiectul de 

hotarare in forma prezentata de initiator si propune aprobarea in sedinta din data de 09 

martie 2016. 

 

 

 

Presedinte, 

Mihai Cornelia 
 

 

 


