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HOTĂRÂREA NR.   47 / 2020
privind rectificarea a-  IV -a bugetului local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui 

pe anul 2020

             Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr.  2828 din 28.07.2020 a Compartimentului Financiar - 

Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui; 
- Adresa Consiliului Judetean Vaslui nr. 11.248 din 24.07.2020 ; 
- 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. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Prevederile art. 88 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b’, alin. (4) litera „a” , art. 139 ali. (3) litera

„a” , art. 196 alin. (1)  litera „a”  şi art. 197 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI , JUDEŢUL VASLUI 

HOTĂRĂŞTE :

    Art. 1 Se aprobă majorarea la  Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul III după
cum urmează: 

 I.Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul III se majoreaza cu suma de 300.000 lei:

- Capitolul 43.08.00 - Suma reprezinta subventie de la bugetul local al judetului pentru unitatile
administrativ-teritoriale aflate in extrema dificultate,  prin HCJ nr. 114 din 23.07.2020.

1. Cheltuielile sectiuneii de functionare pentru trimestrul III se rectifica dupa cum urmeaza:

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, 
alin. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare = 14.550 lei.

2. Cheltuielile sectiuneii de dezvoltare pentru trimestrul III se rectifica dupa cum urmeaza:
 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, 

alin. 71.01.30 - Alte active fixe = 161.300 lei pentru SAT VACANTA COMUNA PADURENI.

 Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, 
alin. 71.01.30 - Alte active fixe = 120.000 lei pentru SALA CONFERINTE IN CADRUL SATULUI
DE VACANTA PADURENI.



 Capitolul 84.03.01 – Drumuri si poduri, alin. 71.01.30 -  Alte active fixe = 4.150 lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii BETONIERA EVOII 350L MONOFAZA HP2.  

II.Veniturile si cheluielile sectiunii de functionare si dezvoltare pentru trimestrul III se majoreaza
cu suma de 150.000 lei pe seama diminuarii acestora in trimestrul IV pe capitole :

1. Venuturi  sectiunii de functionare si dezvoltare  pentru trimestrul III se majoreaza cu suma
de 150.000 lei pe seama diminuarii acestora in trimestrul IV dupa cum urmeaza:

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.03    = 150.000 lei;

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
= -150.000 lei;

Varsaminte din sectiunea de functionare = 150.000 lei 

2. Cheltuieli sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul III se majoreaza cu suma de 150.000 lei
pe seama diminuarilor acestora in trimestrul IV dupa cum:

      Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement,
alin. 71.01.30 - Alte active fixe = 100.000 lei pentru MODERNIZARE BAZA SPORTIVA – 
TEREN FOTBAL PADURENI.

      Capitolul 67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement,
alin. 71.01.30 - Alte active fixe = 50.000 lei pentru SAT VACANTA COMUNA PADURENI.

    Art.  2.  –  Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  Primarul  comunei  Pădureni  prin
compartimentul  Finnaciar-  Contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Pădureni.

Pădureni,  29 iulie   2020

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ

               CONSILIER LOCAL                                                          Secretarul general comunei 
Pădureni

             CIORBĂ ILIE                                                      Munteanu Mirela                    

Adoptată în şedinţa din data de   29 iulie 2020
Cu un număr de ..  .12... voturi din numărul total de … 12   consilieri prezenţi la şedinţă




