
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL PECICA 
 
                                                        HOTĂRÂREA NR. 141 
                                                              DIN 19.09.2018 
 

Privind rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului local al orașului 
                                        Pecica pentru anul 2018 
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa  extraordinară, din data de 

19.09.2018. 
 
  Având în vedere: 
- Expunerea de motive a domnului viceprimar Stanoiov Miodrag, prin care arată   
  oportunitatea rectificării bugetului general consolidat pe anul 2018, 
-Raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serviciu financiar-contabil și buget, 
-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, 
-Adresa nr.7514, din 11.09.2018 privind suplimentarea  Sumelor defalcate din TVA 
 pentru echilibrarea bugetelor locale, 
-Adresa nr. 7657/17.09.2018 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din  
taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, 
-Ordinul nr. 1792/24.12.2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
 angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, 
-Votul ,,pentru” a 15 consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi  15 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 III             Trim IV  
  

      Cote defalcate din impozit pe venit                                             
  (04.02.01)                                           - 100.000 lei          - 20.000 lei 
  

      Sume defalcate din TVA 
      pentru echilibrarea bug.loc.                                                 

 (11.02.06)                                         + 1.000.000 lei       + 1.031.000 lei   
 

    Impozitul pe veniturile din transf.  
    proprietatilor din patr.pers. 

( 03.02.18 )                                         - 200.000 lei       - 200.000 lei 
 

   Alte impozite  pe venit, profit si  
   Castiguri din capital  

          ( 05.02.50 )                                                         - 200.000 lei       - 200.000 lei 
 

    Impozit pe cladiri pers.fizice                                               
          (07.02.01.01)                                        - 100.000 lei       -100.000 lei 



 
 

      Impozit si taxa pe cladiri pers.jurid.                                               
(07.02.01.02)                                                          - 100.000 lei                  - 
 

      Taxe judiciare de timbru                                                 
(07.02.03)                                                          + 100.000 lei               +  20.000 lei 
   

      Venituri din amenzi si alte sanctiuni  
      Aplicate potrivit disp.legale 

            ( 35.02.01.02 )                                          -  95.000 lei                - 181.000 lei 
                   

      Alte transferuri voluntare                                                 
            (37.02.50)                                            +    7.000 lei                       -   

 
 

      Sume primite de adm.locale in cadrul 
      Programului FEGA implementate de APIA                                                
                  (42.02.42)                                    +        600 lei            - 

 
 

      Alte subv.primite de la admin. centrala pt. 
      Finanțarea unor activități                                               

(43.02.20)                                        +    25.000 lei                           - 
 
 

                CHELTUIELI      Trim III                   Trim IV 
 
     

       Autoritati publice(51.02) 
       Autoritati -01.03 – ch.mat. - 20.01.09                      +      10.000 lei              - 

                                 - 20.01.30                      +      50.000 lei              -  
 
 

      Alte cheltuieli in domeniul inv. (65.02) 
      Alte chelt. in inv.- 50 - ch. inv.- 71.01.01                             -                +  20.000 lei 
      Extindere Liceu Ghe. Ch.neelig                                            -                                   +  80.000 lei 

 
      Cultura ,recreere , religie -67.02 
      Casa cultura-03.06- ch.pers.-10.02.06                      +    4.500 lei            -   

                   -ch.mat. -20.30.30                      +  25.000 lei              -                  
                   

      Sport -05.01 - ch.pers .-10.02.06                            +    6.000 lei            -  
           -ch.mat. -20.01.04                           +    3.000 lei                         -        
                         - 20.01.05                             +  10.000 lei                       -    
                          -20.01.30                            +    5.000 lei              -  
                            

      Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
      Alte servicii- 50- ch.pers.-10.02.06                          +    17.000 lei            -  

             - ch. mat.- 20.01.05                                    -                                      +  150.000 lei
             

                            - 20.01.30                                    -                                      +  100.000 lei
              

  



         
               

        Iluminat public- 06 - ch. mat.- 20.01.03                         + 100.000 lei                   -  
 

        Protectia mediului -74.02      
        Reducerea si contr. poluarii-03- ch.pers.-10.02.06  +    4.500 lei                           -  

                -ch.mat.- 20.03.02                                +    7.600 lei                           -   
      

        Transport (84.02)                                                                                                                                                                                                                                    
        Transport-03.02- ch.mat.- 20.01.05                               +   10.000 lei                          -                         
        Strazi-03.03- ch.inv.- 71.01.01                                      +   85.000 lei                          -                       

        -   
    Art. 2. Se modifică Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe 
    anul 2018, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.3. Se aprobă creditul de angajament pentru proiectul multianual ”Grădinița cu program  

    prelungit în oraș Pecica”, după cum urmează: 
                               Lucrari  :  Total =               3.265.576,63 lei din care :                          
                                           -  Anul 2018          -    411.700,80  lei 
                                           -  Anul 2019          - 2.853.875,83  lei 
 
                              Dirigintie de santier :   Total =  18.750,00 lei din care : 
                                          -  Anul 2018               -     2.363,00 lei 
                                          -  Anul 2019               -   16,387.00 lei 
  
                              Asistenta tehnica :        Total =    21.420,00 lei din care : 
                                         -  Anul 2018                -     2.700,00  lei 
                                         -  Anul 2019                -   18.720,00  lei 

Art.4. Se modifică Calendarul activităților Casei de Cultură Pecica pentru anul 2018, conform 
    anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.5. 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, 
           STANOIOV MIODRAG                                          MOȚ ADELA LILIANA 
 
 
 

 
               


