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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 157
DIN 22.10.2018
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 22.10.2018.
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care arată Consiliului Local
Oportunitatea rectificării bugetului general consolidat pe anul 2018
-Referatul doamnei Dragoș Elisabeta, șef 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,
-Avizul comisiilor din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica,
-Votul ,,pentru” a 17 consilieri din cei 17 în funcţie fiind prezenţi 17 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 IV

Sume primite în contul plăților
efectuate în anul curent
(48.02.01.01)

+ 25.000 lei

CHELTUIELI

Trim IV

Cultura ,recreere , religie –(67.02)
Casa cultura-03.06- ch.mat. -20.30.30

- 25.000 lei

Alte servicii culturale-03.30 -58.01.02

+ 25.000 lei

Servicii şi dezvoltare publică (70.02)
Iluminat public-06- ch.inv. 71.01.01

-

289.000 lei

+ 244.000 lei

2
+ 58.000 lei
Alte servicii -50 – ch. mat. 20.01.30

+ 25.000 lei

-ch. inv. 71.01.01

- 23.000 lei

-ch. inv. 71.01.30

- 7.000 lei

Protecția mediului (74.02)
Red. și controlul poluării-03- ch.inv. - 71.01.01
-ch.inv. - 71.01.03
Transport (84.02)
Străzi-03.03- ch.inv. - 71.01.01

- 10.500 lei
- 2.500 lei

+ 30.000 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 modifică Calendarul activităților Casei de Cultură Pecica pentru anul 2018, conform
anexei nr.2 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 Dragoș Elisabeta, șef serviciu financiar-co0ntabil și buget..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOCANU IOAN LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOȚ ADELA LILIANA

