
Judeţul Vâlcea 
Comuna Pausesti 
Consiliul local

H O T Ă R Â R E A  Nr. 59
Privitor la : rectificarea bugetului local al comunei 

Pausesti pe anul 2020, modificarea si completarea listei de investiţii, 
a altor cheltuieli de investiţii si dotări independente

Consiliul local al comunei Pausesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 10.12.2020, la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie;

Văzând că prin H.C.L. nr. 50/2020 , domnul consilier Bugiu Gheorghe a 
fost ales preşedinte de şedinţă;

Luând în dezbatere:
- proiectul de hotarare;
- referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeştinr. 6246/08.12.2020, 

cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pausesti pe anul 2020;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.6247/ 

08.12.2020, prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei Pausesti pe 
anul 2020;

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de 
secretarul comunei şi înregistrat sub nr.6268/09.12.2020;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.
6302/10.12.2020; _

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, 
nr.5/2020, prevederile H.G. nr. 1044/2020, privind suplimentarea sumelor defalcate 
din tva pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezerva bugetara la 
dispoziţia guvernului pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav si a idemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav, 
prevederile art.129, alin.(4), lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 139, alin.(3), lit. a), art.196, alin.(l), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.l. Se aprobă bugetul local rectificat la venituri în suma de 4600,00 lei si 
la cheltuieli in suma de 4600,00 lei, conform anexei nr.l.



Art.2. Se modifică si se completează Lista obiectivelor de investiţii si a altor 
cheltuieli de investiţii si dotări independente pentru anul 2020, conform anexelor 
nr.2 si 2.1.

Art.3. Primarul comunei şi compartimentul de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea, primarului comunei Pausesti, si va fi adusa la cunoştinţa publica prin 
afişare pe site-ul comunei Păuşeşti.

Prezenta hotar are a fost adoptata cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 
împotriva si 0 abţineri.

Păuşeşti: 10.12.2020

Preşedinte de şedinţă.
Consilier, 

Gheorahe Bugiu

Contrasemnează 
Secretar general comună, 

Daniela Păloiu



JUDEŢUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL PAUSESTI

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.59/10.12.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Pausesti (anexa 1), si modificarea si 
completarea Listei obiectivelor de investiţii si a altor cheltuieli de investiţii si dotări 
independente pentru anul 2020 (anexele 2 si 2.1), este in conformitate cu:

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020;
- prevederile art.49 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 

modificările si completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1044/2020, privind suplimentarea sumelor defalcate din 

tva pentru echilibrarea bugetelor locale din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav si a idemnizatiilor lunare a persoanelor cu handicap grav.

Având in vedere referatul de aprobare nr.6246/08.12.2020 si raportul 
compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.6247/08.12.2020, se aproba 
rectificarea bugetului local al comunei Pausesti, după cum urmeaza:

Se rectifica bugetul de venituri prin majorarea cu suma de 99,00 mii lei, după 
cum urmeaza:

- se majoreaza prevederile bugetare la articolul 04.02.01 „cote defalcate din 
impozitul pe venit” cu suma de 31,50 mii lei, la nivelul execuţiei bugetare la
08.12.2020; .

- se majoreaza prevederile bugetare la articolul 11.02.06 „sume defalcate din tva
pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 85,00 mii lei;

- se diminuează prevederile bugetare la articolul 34.02.02 „taxa extrajudiciara 
de timbru” cu suma de 9,50 mii lei;

- se diminuează prevederile bugetare la articolul 36.02.50 „diverse venituri” cu 
suma de 8,00 mii lei;

Se rectifica bugetul de cheltuieli prin majorarea cu suma de 99,00 mii lei si se 
reaseaza sumele in cadrul capitolelor bugetare si intre capitolele bugetare, după 
cum urmeaza:

La capitolul 51.02 Autoritati executive, titlul cheltuieli de personal, se 
diminuează cu suma de 13,00 mii lei, astfel:

• se diminuează prevederile bugetare la art.10.01.12, indemnizaţii plătite unor 
persoane din afara unitatii, cu suma de 11,20 mii lei;

• se diminuează prevederile bugetare la art.10.01.17, indemnizaţii hrana, cu 
suma de 6,0 mii lei;

• se majoreaza prevederile bugetare la art.10.01.01, salarii de baza, cu suma de 
4,20 mii lei;



La capitolul 51.02 Autoritati executive, titlul cheltuieli materiale, se majoreaza 
cu suma de 14,50 mii lei si se reaseaza creditele bugetare in cadrul capitolului, 
astfel:

• se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.01 furnituri de birou, cu suma 
de 1,0 mii lei;

• se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.03, iluminat incalzit, cu suma 
de 0,50 mii lei;

• se diminuează prevederile bugetare la art.20.01.04, apa canal, cu suma de 
0,50 mii lei;

• se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.06, piese de schimb, cu suma 
de 1,00 mii lei;

• se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.09, materiale si servicii cu 
caracter funcţional, cu suma de 9,00 mii lei;

• se diminuează prevederile bugetare la art.20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri 
si servicii, cu suma de 3,50 mii lei;

La subcapitolul 66.08.00 „Servicii de sanatate publica”, titlul cheltuieli de 
capital, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 27,00 mii lei, astfel:

• se majoreaza prevederile bugetare la art.71.01.02, „maşini, echipamente si 
mijloace de transport”, cu suma de 27,00 mii lei, pentru achiziţia de echipamente 
pentru dotarea cabinetului stomatologic din localitate;

La subcapitolul 68.05.02 „Asistenta sociala in caz de invaliditate”, titlul 
cheltuieli de personal, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 8,40 mii lei, 
pentru plata drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap astfel:

• se majoreaza prevederile bugetare la art. 10.01.01, salarii de baza , cu suma 
de 8,20 mii lei;

• se majoreaza prevederile bugetare la art.10.03.07, contribuţia asiguratorie de 
munca, cu suma de 0,20 mii lei;

La subcapitolul 68.05.02 „Asistenta sociala in caz de invaliditate”, titlul ajutoare 
sociale, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 50,60 mii lei, pentru plata 
indemnizaţiilor persoanelor cu handicap, astfel:

• se majoreaza prevederile bugetare la art.57.02.01, ajutoare sociale in bani, cu 
suma de 50,60 mii lei;

La subcapitolul 70.02.06. „Iluminat public si electrificări”, titlul cheltuieli 
materiale se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 4,00 mii lei, astfel:

• se majoreaza prevederile bugetare la art.20.01.03, incalzit iluminat si forţa 
motrica, cu suma de 4,00 mii lei;



La subcapitolul 70.02.50. „Alte servicii in domeniul locuinţelor, serviciilor si 
dezvoltării”, titlul transferuri, se diminuează prevederile bugetare cu suma de 1,50 
mii lei, astfel:

• se diminuează prevederile bugetare la art.55.01.42, transferuri din bugetul 
local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, cu suma de 1,50 mii lei;

La capitolul 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, titlul cheltuieli de capital se 
majoreaza prevederile bugetare cu suma de 9,00 mii lei, astfel:

• se majoreaza prevederile bugetare la art.71.03.00, reparaţii capitale aferente 
activelor fixe, cu suma de 9,00 mii lei pentru obiectivul „Lucrări de consolidare si 
refacere platform drum pe o suprafaţa de 120 mp, execuţie zid de sprijin si refacere 
rigole dislocate pe o lungime de 100 m si a unui podeţ tubular”;

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar general comună, 

Daniela Păloiu



Anexa nr.2 la HCL nr.59 din 10.12.2020

Denumirea unităţii administrativ teritoriale COMUNA PAUSESTI
Cod identificare fiscala 2541851

LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2020
cu finanţare din bugetul: SURSA 02
pentru: COMUNA PAUSESTI

in anul 

cod fiscal:

2020

2541851
- mii lei ■

Nr.c
r t .

Denumire Indicator
Valoarea totală 

actualizată

Valoare plăti 
efectuate până la 

finele anului 
precedent

Credite bugetare 
aprobate in anul 

2020
Capacităţi Termen P.I.F.

1.1
1.2 B

Lucrări in continuare
Total general, din care: 45.734,97 2.445,89 1.143,00

9 .459,94 2 .416,91 239,00

Lucrări noi 35.751,03 28,98 380,00

Alte cheltuieli de investiţii *) 524,00 0,00 524,00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe 
capitole bugetare, astfel:

45.734,97 2.445,89 1.143,00

2.1 Cap. 51 total (A + B + C), din care:" 841,40 28,98 314,00

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... ) 0,00 0,00 0,00

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... ) 771,40 28,98 244,00

CONSTRUIRE ANEXA ( MAGAZIE SI GARAJE) 168,19 5,00

AMENAJARE CENTRU CIVIC
Alte cheltuieli de investiţii (total)

2.2 Cap. 65 total (A + B + C), din care:
Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + 
Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... Ţ~

2.6
Alte cheltuieli de investiţii (total) 
Cap. 66 total (A + bf + C), din care:'
Obiective in continuare (1 + 2 + 3 +
Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... J
Alte cheltuieli de investiţii (total)-

2.3 Cap. 67 total (A + B + C), din care:
Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

603,21
70,00

193,00
" O T O■TO

193,00TOM
TTO
T OTOM
80,00

6,50

23,98
0,00
0,00

" O T O

"OTO
0,00

UTO
"OTO
"OTO
"OTO
0,00
0,00

172,00 1,00

72,00
70,00

193,00
"OTO
"OTO

193,00
27,00
UTO
U TO

TOTO
80,00

6,50

1,00

2020

2021

CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA PAUSESTI, 
JUDEŢUL VALCEA____________________ 6,50 0,00 6,50 1,00

Alte cheltuieli de investiţii (total) 73,50 0,00 73,50

2.4 Can. 70 total (A + B + C), din care: 34.910,56 0,00 72,00

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTA DE DISTRIBUŢIE A 
GAZELOR NATURALE IN COMUNA PAUSESTI, 
JUDEŢUL VALCEA________________________ _______

Alte cheltuieli de investiţii (total)
2.5 Cap. 84 total (A + B + C), din care:

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 
COMUNA PAUSESTI
CONSTRUIRE PUNTE PIETONALA SI AUTO CU 
TABLIER METALIC PESTE PÂRÂUL OTASAU IN 
PUNCTUL GERESTI

0,00

34.838,56

34.838,56

72,00
9.683,01
9 .459,94

9.081,14

Obiective noi (1 + z + 3 + ...

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE SI REFACERE 
PLATFORM DRUM PE O SUPRAFAŢA DE 120 MP, 
EXECUŢIE ZID DE SPRIJIN SI REFACERE RIGOLE 
DISLOCATE PE O LUNGIME DE 100 M SI A UNUI 
PODEŢ TUBULAR_____________________________

378,80
134,57

0,00

0,00

0,00

0,00
2.416,91
2 .416,91

2 .411,79

134,57

5,12
TOTO

0,00

0,00

0,00

72,00
457,00
239,00

238,00

0,00

1,00
129,50

129,50

2021

2023

2020

2020

2020

c Alte cheltuieli de investiţii (total) 88,50 0,00 88,50

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
CONSILlfeR,
BUGIU QHEORJBHE

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL UAT 
PALOIU DANIELA
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Anexa nr.2.1 la HCL nr.59 din 10.12.2020

Denumirea unităţii administrativ teritoriale 
Cod identificare fiscala

LISTA "ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII" PE ANUL 2020
cu finanţare din bugetul:

COMUNA PAUSESTI
2541851

bugetul local - sursa 02
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale

pentru: COMUNA PAUSESTI

Nr.
crt.

Denumire indicator U.M Capacitad

Credite 
bugetare 

aprobate în anul 
curent

0 1 2 3 4
1 Total general, din care: X X 524,00

1.1 a. Achiziţii imobile X X 0,00
1.2 b. Dotări independente X X 105,50
1.3 c. Studii fezabilitate X X 88,50
1.4 d. Consolidări X X 0,00
1.5 G . Alte cheltuieli X X 330,00

2
Din TOTAL desfasurat, potrivit claslflcatiei bugetare pe capitole bugetare, 
astfel:

X X 524,00

2.1 Cap. 51 total (a+b+c+d+e), din care: X X 70,00
a. Total, achiziţii imobile (1+2+3+...) X X 0,00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...) X X 70,00

1 ACHIZIŢIE AUTOCAR BUC 1 48,00

2
ACHIZIŢIE CAZANE ÎNCĂLZIRE CENTRALA PRIMĂRIE SI 
DISPENSAR MEDICAL, COS EVACUARE FUM BUC 1 22,00

c. Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...) X X 0,00
(1 Total, consolidări (1+2+3+...) X X 0,00

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...) X X

2.2 Cap. 65 total (a+b+c+d+e), din care: X X 193,00
a . Total, achiziţii imobile ( 1+2+3+...) X X 0,00
b. Total, dotări Independente ( 1+2+3+...) X X 0,00
c. Total, studii de fezabilitate ( 1+2+3+...) X X 0,00
d. Total, consolidări (1+2+3+...) X X 0,00

e.

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...) X X 193,00

1 AMENAJARE ACCES GRUP SANITAR ŞCOALA PAUSESTI OTASAU 
CORP A 1 0,00

1
REPARAŢII CAPITALE ŞCOALA SERBANESTI: INVELITOARE, 
PARDOSELI SI SISTEM ÎNCĂLZIRE , PEREŢI EXTERIORI SI SOCLU 1 193,00

3 Obiectivul 3
2.6 Cap. 66 total (a+b+c+d+e), din care: X X 27,00

b.
Total, dotări independente (1+2+3+...) X X 27,00

1 IACHIZIŢIE ECHIPAMENTE-SCAUN STOMATOLOGIC SI ACCESORII X X 27,00
c. Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...) X X 0,00
2.3 Cap. 67 total (a+b+c+d+e), din care: X X 73,50

Total, achiziţii Imobile (1+2+3+...) X X 0,00

b.
Total, dotări independente (1+2+3+...) X X 8,50
— î— |ACHIZIŢIE TRACTORAS TUNS GAZON- BUC 1 8,50
Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...) X X 0,00

d Total, consolidări (1+2+3+...) X X 0,00

e.
Total, alte cheltuieli ( 1+2+3+...) X X 65,00

1 REPARAŢII CAPITALE CASA DE CULTURA PAUSESTI (ÎNLOCUIRE 
INVELITOARE SI REFACERE ZUGRĂVELI EXTERIOARE) 1 65,00

2.4 Cap. 70 total (a+b+c+d+e), din care: X X 72,00
a. Total, achiziţii imobile (1+2+3+...) X X 0,00
b. Total, dotări independente (1+2+3+...) X X 0,00

c. Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...) X X 0,00
d. Total, consolidări (1+2+3+...) X X 0,00

e.

Total, alte cheltuieli (1+2+3+...) X X 72,00

1
STUDIU DE FEZABILITATE ÎNFIINŢARE REŢEA INTELIGENTA DE 
DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA PAUSESTI, 
JUDEŢULVALCEA 1 72,00

2.5 Cap. 84 total (a+b+c+d+e), din care: X X 88,50
Total, achiziţii imobile (1+2+3+...) X X 0,00

h Total, dotări independente (1+2+3+...) X X 0,00
Total, studii de fezabilitate (1+2+3+...) X X 88,50
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DALI, REFACERE PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUŢIE,
1 EXPERTIZA TEHNICA MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES

LOCAL BUC 1 86 ,00

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL UAT 

PALOIU DANIELA
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