
 
 
 
 

Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785 
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  __       _____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

HOTARAREA NR. 11 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 

 
 
          Avand in vedere:  

- Legea nr. 2 /2018, privind Bugetul de stat pe anul 2018; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privid finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
-  adresele Directiei Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi – Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Vaslui nr.VSG-STZ-550/19.01.2018 şi VSG_STZ_ 819/01.02.2018. 
          In temeiul art.27, art.36 alin.2 litera”b”, alin.4, litera”a”, art.45, 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, 

 
H O T A R A S T E : 

 
              Art.1.-Bugetul local cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia Consiliului local si 
repartizarea acestora pentru realizarea actiunilor curente din autoritatea publica locala, ordinea publica si 
serviciul de urgenta, invatamant, cultura, recreere si religie, asistenta sociala, gospodarie comunala, programe 
de dezvoltare, transporturi si contributie de sanatate pentru beneficiarii de ajutor social. 
              Bugetul local pe anul 2018  se stabileste la venituri in suma de 12. 362 mii lei, iar la cheltuieli in 
suma de  12.362  mii lei. 
             Sinteza bugetului local se prezinta in anexa nr.1. 
             Defalcarea cheltuielilor bugetului local pe capitole si articole este redata in  
anexa nr.2. 
                 Art.2.        Venituri totale       :                                           12.362,10  mii lei; 
            se constituie din: 

 VENITURI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE                                    4678,15 mii lei 
 
Nr.crt. Specificaţie - Cod indicator  

0 1 2

 VENITURI SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE (I+II) 4678,15

I VENITURI CURENTE (A+B+C) 4502,65

A VENITURI PROPRII, din care: 3168,10
      1. IMPOZIT PE VENIT (cod 03.02) 4,50
 •   Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul 

personal (cod 03.02.18) 
4,50

      2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT (cod 04.02) 372,00

 •   Cote defalcate din impozit pe venit (cod 04.02.01)           108,00

 •   Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale(cod 04.02.04) 

          264,00 

      3.IMPOZITE SI TAXE FISCALE SI VENITURI NEFISCALE, DIN CARE: 2791,60

              3.1.IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1657,50

 •   Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02) 1567,30

 •   Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 89,50

 bunurilor ( cod 16.02)  
 •  Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02) 0,70



              3.2 VENITURI NEFISCALE 1134,10

 •   Venituri din proprietate ( cod 30.02) 212,90

 •   Venituri din prestari servicii si alte activitati (cod 33.02) 69,00

 •   Venituri din taxe administrative (cod 34.02) 0,00

 •   Amenzi, penalităţi, confiscari ( cod 35.02) 808,10

 •   Diverse venituri (cod 36.02) 44,10

B SUME DEFALCATE DIN TVA (cod 11.02) 2865,00

 •   Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 672,00

 cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02)  
 •   Sume defalcate din TVA pentru drumuri (cod 11.02.05)   50,00

 •   Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

 bugetelor locale (cod 11.02.06) 2143,00

C VARSAMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE PENTRU FINANŢAREA 
SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 
(CU SEMNUL MINUS) (cod 37.02.03) 

-1530,45

II SUBVENŢII, din care: 175,50
      1. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT ( cod 42.02) 75,50

 •   Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni,combustibili

40,00

 petrolieri (cod 42.02.34)  
 •   Pentru finantarea sanatatii -  asistent comunitar (cod 42.02.41) 35,50

  

      2.  SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRATII ( cod 43.02) 100,00

 •   Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 
sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara ( cod 
43.02.34) 

  
           100,00

 

 VENITURI SECŢIUNE DEZVOLTARE                              7683,95 mii lei  
 
 -mii lei-

Nr.crt. Specificatie - Cod indicator  
0 1 2

 VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE, total 7683,95

I VARSAMINTE DIN SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 37.02.04) 1530,45

II SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (cod 42.02.65) 6153,50

 
 Art.3. –Incasarea impozitelor ,taxelor si alte venituri ale bugetului local pe anul 2018 se efectueaza in 

conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste surse financiare. 
            Art.4.- Cheltuielile bugetului propriu pe anul 2018 se repartizeaza astfel : 

           Cheltuieli totale        :               12.362,10  mii lei; 
se constituie din: 

 
 CHELTUIELI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE                                               4678,15 mii lei 

- mii lei -
Specificaţie – Cod indicator  

1 2 
CHELTUIELI – SECŢIUNEA FUNCŢIONARE (I+II), din care: 4678,15

CHELTUIELI CURENTE 4562,15
•   Cheltuieli de personal 1522,75
•   Cheltuieli bunuri si servicii 2431,70
•   Dobanzi la imprumuturi datorie publica internă 10,70
•   Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale 0,00



•   Asistenta sociala 577,00
•   Alte cheltuieli (burse elevi) 20,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne 116,00

 
         

 
 CHELTUIELI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE                                        7683,95 mii lei                            

                                                                                                        -mii lei- 
Specificaţie - Cod indicator  

1 2 
CHELTUIELI- SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE din care: 7683,95

•   Active nefinanciare, din care: 7683,95
- Constructii 0,00
- Mobilier, birotică și alte active corporale                 0,00
- Alte active fixe 7683,95

 
              Art.5.- Cheltuieli pentru Autorităţi executive ( Cap. 51.02) se aproba in suma de 
1197,75 mii lei si se repartizează pentru: cheltuieli de personal 769,45 mii lei; cheltuieli 
bunuri si servicii 428,30 mii lei. 
     Art.6. Cheltuieli pentru Dobânzi ( Cap. 55.02) se aproba in suma de 10,70 mii lei si se 
repartizează pentru plată dobânzi împrumuturi interne. 
                 Art.7. Cheltuielile pentru Învăţământ ( Cap.65.02) se aproba in suma de 302,00 mii 
lei si se repartizează pentru: cheltuieli bunuri si servicii in sumă de 235,00 mii lei – din care 
pe buget Școală 180,00 mii lei (din care cheltuieli naveta cadre didactice 25,00 mii lei) si pe 
buget Primărie 55,00 mii lei (din care la 65.02.04.01 = 38,00 mii lei și la 65.02.50 = 17,00 mii 
lei), alte cheltuieli (burse elevi) in suma de 20,00 mii lei pe buget Școală, asistență socială - 
finanțarea cheltuielilor descentralizate acordate stimulentului educațional, sub forma de 
tichete sociale pentru grădiniță pe buget Primărie/65.02.50 în sumă de 17,00 mii lei, asistență 
socială -  acordare drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 
masă pe buget Școală în sumă de 30,00 mii lei. 
               Art.8. Cheltuieli pentru Sanatate (Cap. 66.02) se aproba in suma de 38,90 mii lei si se 
repartizează pentru: cheltuieli de personal in suma de 38,40 mii lei si cheltuieli bunuri si 
servicii in suma de 0,50 mii lei. 
               Art.9. Cheltuielile pentru Cultura, recreere si religie ( Cap.67.02) se aproba in suma de 
2809,65 mii lei si se repartizează pentru: cheltuieli de personal/67.02.03.07-Camin cultural in 
suma de 121,80 mii lei, cheltuieli bunuri si servicii in suma de 183,70 mii lei (din care 
/67.02.03.07-Camin cultural 95,20 mii lei, /67.02.05-Intretinere gradini publice, parcuri, zone 
verzi, baze sportive si de agrement 26,50 mii lei si /67.02.50-Alte servicii in domeniul 
culturii, recreerii si religiei 62,00 mii lei) si cheltuieli de capital/67.02.03.07-Camin cultural in 
suma de 2504,15 mii lei (din care /67.02.03.07-Camin cultural 2463,20 mii lei, /67.02.05-
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 40,95 mii lei). 
           Art.10. Cheltuielile pentru Asigurări si asistenta sociala (Cap.68.02) se aproba in suma 
de 700,05 mii lei si se repartizează pentru: cheltuieli de personal/68.02.06-Asistenta sociala 
pentru familie si copii in suma de 75,05 mii lei, cheltuieli bunuri si servicii in suma de 95,00 
mii lei (din care /68.02.06-Asistenta sociala pentru familie si copii 75,00 mii lei și 
/68.02.50.50-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 20,00 mii lei) si cheltuieli cu 
asistenta sociala in suma de 530,00 mii lei, din care: indemnizatii persoane cu 
handicap/68.02.05.02-Asistenta sociala in caz de invaliditate in suma de 458,00 mii lei, 
ajutoare încălzire beneficiari L.416/68.02.15-Prevenirea excluderii sociale in suma de 12,00 
mii lei, ajutoare sociale – subvenții încălzire locuințe cu lemne/68.02.10 in suma de 40,00 mii 
lei si alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale/68.02.50 in suma de 20,00 mii lei. 



          Art.11. Cheltuielile pentru Locuinţe, servicii si dezvoltare publica (Cap.70.02) se aproba 
in suma de 1450,25 mii lei si se repartizează pentru cheltuieli de personal/70.02.50-Alte 
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale in suma de 471,15 mii lei, 
cheltuieli bunuri si servicii in suma de 470,10 mii lei (din care /70.02.05-Alimentare cu apa 
20,00 mii lei, /70.02.06-Iluminat public si electrificari rurale 160, 60 mii lei si /70.02.50-Alte 
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 289,50 mii lei) si pentru 
cheltuieli de capital in suma de 509,00 mii lei (din care 70.02.05-Alimentare cu apa 152,00 
mii lei si /70.02.50-Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 
357,00 mii lei). 
           Art.12. Cheltuieli pentru Protectia mediului (Cap.74.02) se aproba in suma de 4,00 mii 
lei si se repartizează pentru cheltuieli bunuri si servicii. 
           Art.13. Cheltuielile pentru Transporturi – Drumuri si Poduri (Cap.84.02) se aproba in 
suma de 5665,90 mii lei si se repartizează pentru: cheltuieli bunuri si servicii in suma de 
995,10 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 4670,80 mii lei. 
           Art.14. Cheltuieli pentru Rambursari  de credite ( Cap. 87.02) se aproba in suma de 
116,00 mii lei si se repartizează pentru plată rate împrumuturi interne. 
          Art.15 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei  Padureni prin 
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni. 

Art.16 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, 16 februarie 2018 
 
                                Presedinte de sedinta 
                                         Consilier, 
                              BUCIUMAŞ SILVIU  
                                      
  
                                                                                                        Contrasemneaza, 
                                                                                                      Secretarul comunei  
                                                                                                           Munteanu Mirela  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptată în şedinţa din data de 16  februarie 2018  
Cu un număr de .....12... voturi din numărul total de 13 consilieri în funcţie. 
 
 
 


