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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 158 
                                                          DIN 22.10.2018 
 
                 Privind aprobarea execuției bugetelor pentru  trimestrul III al anului 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 propune Consiliului Local  
            aprobarea execuției bugetelor pentru trimestrul I al anului 2018, 
           -Raportul doamnei  Dragoș Elisabeta, șef serviciu financiar-contabil și buget,prin care propune 
            aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu scopul de a  
            redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare  a veniturilor pe trimestrul III 2018, 
           -Prevederile art.49, alin.(11), alin.(12) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele 
            publice locale ; 
           -Avizul comisiilor de specialitate 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 execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor pe trimestrul III 2018, după cum urmează: 
 
1.1.BUGETUL LOCAL 
 
      ÎNCASĂRI REALIZATE                               30.09.2018 
 
-  Taxe  şi impozite locale                                                       4.531.257,55 lei 
-   Cote def.din impozitul pe venit                                                          3.053.622,93 lei 
-  Sume def.din TVA pt.finanţarea ch.descentralizate        2.111.860,00 lei 
-  Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local         3.420.000,00 lei 
-  Alte venituri                                                                                         1.198.672,16 lei 
-  Varsaminte din sect. de funct.pt.fin.sect.de dezvoltare               -   1.093.000,00 lei 
-  Varsaminte din sectiunea de dezvoltare                                1.093.000,00 lei 
-   Donatii si sponsorizari                                                                             45.630,00 lei 
-  Alte transferuri voluntare                            26,772,66 lei 
-  Venituri din valorif. unor bunuri din domeniul privat           197.011,49 lei 
-  Sume primite in cadrul mecanismului dec. cererilor de plata                           0.00 lei 
-  Sume utilizate din excedentul bugetului local                                        197.424,15 lei 
-  Subvenţii  de la bugetul de stat                                                                   6.371,11 lei 
-  Subvenții de la alte administrații                           43.000,00 lei 
 
       Total  incasari                                                                               10.349.261,63 lei 
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       PLĂŢI EFECTUATE                                           30.09.2018 
 
-  Cheltuieli de personal                     6.079.387,00 lei 
-  Cheltuieli materiale           6.119.516,52 lei 
-  Dobanzi               111.427,01 lei 
-  Proiecte cu fin.nerambursabila            332.140,71 lei 
-  Asistenta sociala              293.782,76 lei 
-  Alte cheltuieli              484.551,00 lei 
-  Investitii               854.597,56 lei 
-  Rambursari de credite                                                                           194.767,92 lei 
-  Plati ef.in anii precedenti si recup .in anul curent       -    35.687,00 lei 
 
    Total plăti efectuate                      9.847.835,88 lei                             
   
Veniturile secţiunii de funcţionare -                                                    13.345.186,41 lei  
Cheltuielile secţuinii de fucţionare -                                                    13.058.092,73 lei  
 
     Excedent  la 31.03.2018                                                                     287.093,68 lei  
  
Veniturile secţiunii de dezvoltare -                                                       1.487.435,64 lei 
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare -                                                   1.376.390,75 lei 
 
     Excedent la 31.03.2018                                                                     111.044,89 lei 
  
- La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent  de        287.093,68 lei  
- La secţiunea de dezvoltare ne-am inregistrat cu un excedent  de         111.044,89 lei  
 
- La finele trimestrului III 2018 sunt înregistrate plăţi restante- sub 30 zile- 517.049,94 lei 
                        - peste 30 zile-   59.133,10 lei  
             - peste 60 zile-   53.239,04 lei 
 
- Gradul de realizare a veniturilor totale pe trim III 2018 este de 27,32 %, iar gradul de realizare a 
veniturilor proprii pe trim III 2018 este de  56,31 % . 
                        
1.2. Bugetele institutiei publice finantate integral din venituri proprii.  
 
     INCASARI REALIZATE 
 
-  Venituri din prestari servicii                           89.413,00 lei 
-  Sume din excedentul anului precedent                         0,00 lei   
                                       
         Total incasari                   89.413,00 lei     
 
      PLATI  EFECTUATE 
 
-  Cheltuieli de personal                 32.971,00 lei 
-  Cheltuieli materiale                  45.041,41 lei 
 
       Total plati efectuate                                                                            78.012,41 lei 
 



 3 

 
        Veniturile secţiunii de funcţionare -                                           89.413,00 lei  
        Cheltuielile secţuinii de fucţionare -                                                     78.012,41 lei 
  
  Excedent  la 30.09.2018                                                                   11.400,59 lei  
 
  - La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent  de           11.400,59 lei  
                                                                                
 - La finele trimestrului II sunt  înregistrate plăţi restante - sub 30 zile –          1.291,70 lei  
            - peste 30 zile -   4.200,00 lei  
            - peste 60 zile -   4.200,00 lei 
 
  Art.2. 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. 
 
 
 
          
 
 
              
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
  MOCANU IOAN LUCIAN                                             MOȚ ADELA LILIANA 


