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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 104 
                                                          DIN 27.06.2018 
     Privind rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului local al orașului 
                                               Pecica pentru anul 2018 
 
   Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 27.06.2018. 
  Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care arată Consiliului Local  
  oportunitatea rectificării bugetului general consolidat pe anul 2018 
-Raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate 
-Prevederile art.36 din Legii nr. 273/2006 –privind finantele publice locale ; 
-Art.36, pct. 4, lit.a) din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locală, 
 republicată cu modificări; 
 -Legea bugetului de stat pe anul 2018  nr. 2/03.01.2018, 
 -Act aditional nr.2 la contractul de finantare nr.741/03.11.2016 privind Proiectul ,, Modernizare strazi 
  in oras Pecica ’’, 
-Ordinul nr. 1792/24.12.2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind  
 angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, 
-Avizul comisiilor din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
-Votul ,,pentru” a 16 consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi 16 consilieri. 
  În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 
 
                                                        HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local pe anul 2018, după cum 
urmează: 
1.1.Bugetul local 
                VENITURI                             Trim II   
    Finantarea programului National de Dezvoltare  
    Locala                                              
             (42.02.65)                                                                                + 8.096.000 lei     
Sume primite in contul platilor efectuate  
in anul curent                                               
             (48.02.01.01)                                                                      +    300.000 lei     
 
       CHELTUIELI                                                                  Trim II                 
  
 Cultura, recreere si religie(67.02) 
Alte servicii-50 – proiecte. - 58.01.02                                                         -     200.000 lei        
       
 Locuinte, servicii si dezvoltare publica(70.02) 
Iluminat public-06 – proiecte. - 58.01.02                                                         -     100.000 lei  
       
Transport (84.02)                                                                                                                                                                                    
Strazi-03.03- ch.inv.- 71.01.01                                                                           +   8.096.000 lei            
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Art.2. Se aprobă creditul de angajament pentru proiectul multianual  « Modernizare Strazi in oras 
Pecica  » , după cum urmează :  
 
  Lucrari LOT 1 :  Total =    5.753.109,51 lei din care :                          
 -  Anul 2018          - 2.727.901,34  lei 
 -  Anul 2019          - 1.901.471,93  lei 
 -  Anul 2020           -1.123.736,24  lei 
  
 Lucrari LOT 2 :  Total =    3.797.072,55 lei din care :                          
 -  Anul 2018          -   843.891,08  lei 
 -  Anul 2019          -1.809.957,60  lei 
 -  Anul 2020          -1.143.223,87  lei 
 
Lucrari LOT 3 :  Total =     8.560.515,73 lei din care :                          
 -  Anul 2018          -   400.458,37  lei 
 -  Anul 2019          -7.482.425,53  lei 
 -  Anul 2020           -  677.631,83  lei 
 
Dirigintie de santier :   Total =  65.000,00 lei din care : 
 -  Anul 2018               -   14.256,56 lei 
 -  Anul 2019               -   40,175.18 lei 
 -  Anul 2020               -   10.568,26 lei 
 
Asistenta tehnica :        Total =    59.500,00 lei din care : 
 -  Anul 2018                -   13.050,24  lei 
 -  Anul 2019                -   36.775,74  lei 
 -  Anul 2020                -     9.674,02  lei 
   
Art.3. Se modifică Programul  de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 
2018, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin doamna Bobeică Dorina, şef 
serviciu buget-contabilitate şi se comunică cu: 
           -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
           -D-na Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate 
 
 
      
                  
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     IUGA CLAUDIU                                                                 MOȚ ADELA LILIANA 


