
 
 
 
 
 
  
             
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.92 
                                                        DIN 12.07.2019  
 
                 Privind aprobarea execuției bugetelor pentru  trimestrul II al anului 2019 
 
            Având în vedere: 
           -Prevederile art.49, alin.(11), alin.(12) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele 
            publice locale ; 
           -Prevederile art.88 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, 
          - In temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
            administrativ, 
                                 
                                                             HOTĂRĂŞTE:  
 
Art.1.Se aprobă execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor pe trimestrul II 2019, după cum urmează: 
 
    BUGETUL LOCAL 
 
    ÎNCASĂRI REALIZATE                                   30.06.2019 
 
 -  Taxe  şi impozite locale                                                  4.034.252,14 lei 
 -   Cote def.din impozitul pe venit                                                    2.609.256,82 lei 
 -  Sume def.din TVA pt.finanţarea ch.descentralizate      734.090,00 lei 
 -  Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local    3.150.000,00 lei 
 -  Alte venituri                                                                                      625.628,97 lei 
 -  Varsaminte din sect. de funct.pt.fin.sect.de dezvoltare             -   527.000,00 lei 
 -  Varsaminte din sectiunea de dezvoltare                   527.000,00 lei 
 -  Donații și sponsorizări                                                                        30.250,00 lei 
 -  Venituri din valorif. unor bunuri din domeniul privat                   43.921,53 lei 
 -  Subvenţii  de la bugetul de stat                                                      1.051.394,93 lei 
 -  Sume primite de la UE                                                                       32.385,76 lei 
 
   Total  incasari                                                                               12.311.180,15 lei  
  
  PLĂŢI EFECTUATE                                              30.06.2019 
-  Cheltuieli de personal        4.770.456,00 lei 
-  Cheltuieli materiale        4.228.801,92 lei 
-  Dobanzi             51.942,31 lei 
-  Proiecte cu fin.nerambursabila                      233.501,55 lei 
-  Asistenta sociala                      232.703,00 lei 
-  Alte cheltuieli           444.936,00 lei 
-  Investitii                   1.287.927,66 lei 
-  Rambursari de credite                                                                         108.999,82 lei 
-  Plati ef.in anii precedenti si recup .in anul curent     -    24.293,00 lei 
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   Total plăti efectuate                  11.334.975,26 lei  
   
   Veniturile secţiunii de funcţionare -                                              10.687.954,01 lei  
   Cheltuielile secţuinii de fucţionare -                                               9.719.992,55 lei  
 
   Excedent  la 30.06.2019                                                                    967.961,46 lei  
  
  
  Veniturile secţiunii de dezvoltare -                                                   1.623.226,14 lei 
  Cheltuielile secţiunii de dezvoltare -                                                1.614.982,71 lei 
 
   Excedent la 30.06.2019                                                                         8.243,43 lei 
  
  
- La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent  de      967.961,01 lei  
- La secţiunea de dezvoltare ne-am inregistrat cu un excedent  de            8.243,43 lei  
 
- La data de 30.06.2019 sunt înregistrate plăţi restante însumând         341.600,60 lei 
                                                                                     - sub 30 zile-      128.635,26 lei 
               - peste 30 zile-     212.322,74 lei 
                                                                                   - peste 60 zile-            642,60 lei 
 
- Gradul de realizare a veniturilor totale pe trim II  2019 este de  18,53%, iar gradul de realizare a 
veniturilor proprii pe trim II  2019 este de  47,84% . 
Art.2. Bugetele institutiei publice finantate integral din venituri proprii 
 
INCASARI REALIZATE 
 
-  Venituri din prestari servicii                       61.855,00 lei 
-  Sume din excedentul anului precedent           15.864,47 lei   
                                       
    Total incasari             77.719,47 lei     
 
 
PLATI  EFECTUATE 
 
-  Cheltuieli de personal             24.032,00 lei 
-  Cheltuieli materiale             44.160,37 lei 
 
    Total plati efectuate                                                                           68.192,37 lei 
 
 
Veniturile secţiunii de funcţionare -                                                  77.719,47 lei  
Cheltuielile secţuinii de fucţionare -                                                        68.192,37 lei  
  
Excedent  la 30.06.2019                                                                            9.527,10 lei  
 
  - La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent  de         9.527,10 lei  
                                                                                
- La data de 30.06.2019 sunt  înregistrate plăţi restante însumând           15.436,12 lei 
                                                                                         - sub 30 zile –     7.036,12 lei  
         - peste 30 zile -    4.200,00 lei  
                    - peste 60 zile –   4.200,00 lei 



 
                            
 
                            
   
 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dragoș Elisabeta, 
  șef serviciu financiar-contabil și buget şi se comunică cu: 
                -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
                -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, doamna Dragoș Elisabeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               INIŢIATOR, PRIMAR  ANTAL PETRU 


