ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 172
DIN 22.11.2018
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 22.11.2018.
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 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,
-Anexa la H.C.L.Pecica nr. 14/2018 privind rețeaua școlară a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, care va funcționa în anul școlar 2018-2019,
-Avizul comisiilor din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica,
-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 IV

Venituri din vanz.bunuri din dom privat
(39.02.07)
Vărsăminte din veniturile și/sau
disponibilitățile instituțiilor publice
(36.02.05.00)

+ 31.000 lei

+ 0,01 lei

CHELTUIELI
Autorități publice și act.ext-(51.02)
Autorități exec -01.03-ch.mat.-20.01.04

Trim IV
- 20.000 lei

-20.05.30

- 30.000 lei

Cultură, recreere , religie –(67.02)
Casa cultura-03.06- ch.mat. -20.01.02

- 500 lei

-20.01.03
-20.30.30
Servicii şi dezvoltare publică (70.02)
Dezv sist, de loc-03.01-ch.mat.-20.01.30

- 3.000 lei
+ 3.500 lei
- 34.000 lei

-20.02

+ 84.000 lei

Alte servicii -50 -ch. inv. 71.01.01

+ 31.000 lei

Învățământ (65.02)
Grădinița PP Pecica
Învățământ preșcolar -03.01- ch.mat.

- 20.01.01
-20.01.02
-20.01.03
-20.01.04
-20.01.07
-20.01.08
-20.01.09
-20.01.30
-20.02
-20.04.04
-20.05.30
-20.30.30

Liceul Teoretic “Gh. Lazăr”
Învăț. secundar inf. -04.01- ch.mat.
-alte che.

(- 54.600 lei)
- 150 lei
- 3.090 lei
- 7.830 lei
- 2.310 lei
- 2.180 lei
- 1.990 lei
- 2.200 lei
-27.660 lei
- 190 lei
- 1.000 lei
- 3.070 lei
- 2.930 lei

- 20.05.30
- 59.01.00

(+27.000 lei)
+ 15.000 lei
+ 1.000 lei

Învăț. secundar sup. -04.02- ch.mat.. - 20.01.02
-20.01.07

+ 6.000 lei
+ 5.000 lei

Școala Gimnazială Nr.2
Învățământ preșcolar -03.01- ch.mat.- 20.01.04
- 20.01.07

(+27.600 lei)
+ 2.000 lei
+ 2.000 lei

Învățământ primar -03.02- ch.mat.

- 20.01.04
- 20.01.05

+ 4.000 lei
+ 1.000 lei

Învăț. secundar inf. -04.01- ch.mat.

- 20.01.01
-20.01.04
-20.01.08
-20.01.30
-20.04.04
-20.06.01

+ 2.000 lei
+ 2.000 lei
+ 3.000 lei
+ 10.500 lei
+ 600 lei
+ 500 lei

1.2.Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii.
Transferarea excedentului de 0,01 leu din sursa E 82E980000 de la Grădinița
Pecica la Bugetul Local sursa 21A360500
VENITURI

PP

Trim IV

Grădinița PP Pecica
Taxe și alte venituri în învățământ
(33.10.05.00)

- 72.940 lei

Școala Gimnazială Nr.2
Taxe și alte venituri în învățământ
(33,10.05.00)

+ 72.940 lei

CHELTUIELI

Trim IV

Învățământ (65.02)
Grădinița PP Pecica
Învățământ preșcolar -03.01- ch.mat. - 20.03.01

- 72.940 lei

Școala Gimnazială Nr.2
Învățământ preșcolar -03.01- ch.mat. - 20.03.01

+ 72.940 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-contabil și buget.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOCANU IOAN LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOȚ ADELA LILIANA

