
Judeţul Vâlcea         

Comuna Pausesti 

Consiliul local                   

       

      

 

HOTĂRÂREA  Nr.52 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Păușești pe anul 2021 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de 19.10.2021, la care participă un număr de 11 consilieri 

din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin HCL nr.38/2021, domnul  consilier Nicolae 

Diaconescu  a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 -proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

- referatul de aprobare al primarului nr.6609/14.10.2021, cu privire la 

rectificarea bugetului local al comunei Păușești pe anul 2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

6627/14.10.2021, prin care se propune rectificarea bugetului local al 

comunei Pausesti  pe anul 2021; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului  de hotărâre, întocmit de 

secretarul general al comunei şi înregistrat sub nr.6672/18.10.2021; 

- avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate 

sub nr. 6707/19.10.2021; 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, 

nr.15/2021, prevederile O.U.G. nr.97/2021, privind rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2021, art.19 alin (1), art.26, art.39 si art.49 din Legea finanţelor 

publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  

prevederile art.129, alin.(4), lit. (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 139, alin.(3), litera (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1. Se aprobă  bugetul local al comunei Păușești pe anul 2021, 

rectificat, la venituri în suma de 4838,40 mii lei si la cheltuieli in suma de 

4838,40 mii lei, conform anexei nr.1.  

Art.2. Se aproba Lista unitatilor de cult ce vor fi finantate in anul 

2021, modificata si completata,  conform anexei  nr.2. 



 Art.3. Primarul comunei Pausesti 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 și publicare în Monitorul Oficial Local. 

        

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi pentru, 0 

voturi împotrivă și 1 abțineri.  

  

 

                         

        Preşedinte de şedinţa                                                     Contrasemnează  

                Consilier,                                                                Secretar general, 

         Nicolae DIACONESCU                                               Daniela PĂLOIU 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păușești: 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.52/19.10.2021 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA PAUSESTI 

 

 

 Rectificarea bugetului local al comunei Păușești si completarea/  

modificarea Listei unitatilor de cult ce vor fi finantate in anul 2021 

 
In conformitate cu:  

 - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021;  

 - prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 - prevederile H.C.J. Valcea nr.184/30.09.2021, privind repartizarea 

sumelor defalcate din tva pentru drumurile judetene si comunale; 

 - prevederile O.U.G. nr.97/2021, privind rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2021. 

 Avand in vedere: 

 - necesitatea asigurarii fondurilor pentru plata serviciilor de 

salubrizare; 

 - necesitatea asigurarii fondurilor pentru acordarea unor ajutoare de 

urgenta; 

 - necesitatea reasezarii creditelor bugetare in cadrul capitolelor 

bugetului local; 

        Tinand cont de:  

 -nivelul angajamentelor legale încheiate până la data prezentei note de 

fundamentare;  

 - necesitatea asigurării creditelor bugetare aferente unor angajamente 

legale pentru lucrari si servicii, sau ce decurg din angajamente legale anuale 

sau multianuale.  

 

 Se aproba  rectificarea bugetului de venituri prin majorarea  cu 

suma de 10,00 mii lei,   dupa cum urmeaza: 

 se majoreaza prevederile art. 11.02.05, sume defalcate din tax ape 

valoarea adaugata pentru drumuri judetene si comunale, cu suma de  

10,00 mii lei; 

 Se aproba  rectificarea bugetului de cheltuieli prin majorarea cu 

suma de 10,00 mii lei dupa cum urmeaza: 

La subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul cheltuieli 

materiale, se reaseaza sumele in cadrul subcapitolului, astfel: 



 Se majoreaza prevederile art.20.30.30 alte cheltuieli cu bunurile si 

serviciile, cu suma de 4,00 mii lei; 

 Se diminueaza prevederile art.20.01.09 cheltuieli cu caracter 

functional, cu suma de 4,00 mii lei; 

La subcapitolul 54.02.05. „Fond de rezerva bugetara la dispozitia 

autoritatilor locale”, titlul cheltuieli de personal, se se majoreaza 

prevederile bugetare cu suma de 5,00 mii lei,  asfel: 

 Se diminueaza prevederile art.50.04.00, fond de rezerva bugetara la 

dispozitia autoritatilor locale, cu suma de 10,00 mii lei pentru 

finantarea unor ajutoare de urgenta; 

La subcapitolul 67.02.03.07 „Camine culturale”, titlul cheltuieli 

materiale, se diminueaza prevederile bugetare cu suma de 8,00 mii lei, 

asfel: 

 Se diminueaza prevederile art.20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii, cu suma de 8,00 mii lei; 

La subcapitolul 68.02.50.50 „Alte cheltuieli in domeniul asistentei 

sociale”, titlul ajutoare sociale, se se majoreaza prevederile bugetare cu 

suma de 10,00 mii lei,  asfel: 

 Se majoreaza prevederile art.57.02.01, ajutoare sociale in bani, cu 

suma de 10,00 mii lei pentru acordarea unor ajutoare de urgenta; 

La subcapitolul 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea si distrugerea 

deseurilor”, titlul cheltuieli materiale, se majoreaza prevederile bugetare 

cu suma de 8,00 mii lei, asfel: 

 Se majoreaza prevederile art.20.01.04, apa canal salubritate, cu suma 

de 8,00 mii lei, pentru finantatea cheltuielilor cu colectarea si 

transportul deseurilor; 

La subcapitolul 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”, titlul cheltuieli 

materiale, se majoreaza prevederile bugetare cu suma de 10,00 mii lei, 

astfel: 

 Se majoreaza prevederile art.20.02.00, repratii curente, cu suma de 

10,00 mii lei, pentru finantarea cheltuielilor de reparatii si intretinere 

drumuri comunale. 

 

 

 

Presedinte de sedinta                        Contrasemnează 

    Consilier,                        Secretar  general, 

Nicolae Diaconescu                          Daniela Paloiu 

 

 

 



 

 

Comuna Pausesti      Anexa nr.2 la H.C.L. nr.52/15 .10.2021 

Consiliul Local 

 

 

 

 

LISTA 

Unitatilor de cult ce primesc finantare nerambursabila in anul 2021 

 

 

Nr. 

crt. 

Subcapitol bugetar/ 

Denumirea unitatii de cult/ 

Denumirea obiectivului propus 

Sursa 

finantare 

Credite bugetare 

aprobate pe anul 

2021  

(mii lei) 
 67.02.06 Servicii religioase 

 

  

1. Parohia Pausesti Cernele 

Obiectiv:Reabilitare gard imprejmuire 

biserca si cimitirul din satul Pausesti Otasau, 

comuna Pausesti, judetul Valcea 

Buget local 40,00 

 Total capitol  40,00 
 Total buget  40,00 

 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţa,                                                    Contrasemnează,  

             Consilier,                                                                   Secretar general, 

       Nicolae Diaconescu                                                          Daniela Păloiu 

 

 

 

 


