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ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                        

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în sedinta sa  extraordinara, din data 
de  21.12.2017

            
      -    Expunerea de motive a primarului orasului Pecica prin care arata Consiliului Local oportunitatea 
rectificarii bugetului general consolidat pe anul 2017

- Raportul doamnei Bobeica Dorina, sef 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 locala, republicata cu 

modificari;
- Legea bugetului de stat pe anul 2017  nr.6/17.02.2017,
- Adresa nr.12648/19.12.2017 de la A.J.F.P Arad privind majorarea Sumelor defalcate 

din TVA
- Avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica
- Votul ,,pentru” a  14   consilieri din cei 17  în functie fiind prezenti  14   consilieri.

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata

– Se aproba rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local pe anul 2017, dupa cum 
urmeaza:   

Impozit pe mij. de transport pers.fizice                                                
    (16.02.02.01)                        - 26.000 lei

Sume defalcate din TVA                                                
    (11.02.02)                                   + 32.000 lei

Venituri din vanz.bunuri din dom.privat                                               
             (39.02.07)                                               +  26.000 lei    

Autoritati -  ch.inv.    –                    +     26.000 lei
                                   –                    -      26.000 lei  

HOTARÂREA NR. 198
                                                          DIN   21.12.2017

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL
CONSILIULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017

Având în vedere:

HOTARASTE:

Art.1.

1.1. Bugetul local
       VENITURI    Trim IV

       CHELTUIELI                   Trim IV                  
Autoritati publice(51.02)

-01.03 71.01.30
71.01.30

Invatamant( 65.02)        +    32.000 lei         
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    -03.01 – ch.pers.10 - 01.01 +        500 lei           
            - 03.01 +        100 lei         

- 03.03 +        100 lei

    -03.02 – ch.pers.10- 01.01 +     4.000 lei         
- 03.01 +     1.000 lei        
- 03.03 +        300 lei          
- 03.06 +        100 lei           

    
    -04.01 – ch.pers.10 - 01.01 +     5.000 lei          
    - 03.01 +     1.000 lei        

- 03.02 +        100 lei           
    - 03.03 +        300 lei

- 03.04 +        100 lei

    -04.02 – ch.pers.10 - 01.01 +     6.700 lei       
    - 03.01 +     1.400 lei           
    - 03.02 +        100 lei

- 03.03 +        400 lei           
    - 03.04 +        100 lei

- 03.06             +        100 lei

    -04.03 – ch.pers.10 - 01.01 +        400 lei           
         - 03.01 +        100 lei         

- 03.04 +        100 lei

    -03.01 – ch.pers.10 - 01.01 +    1.000 lei         
- 03.01 +       300 lei           

   
    -03.02 – ch.pers.10- 01.01 +    2.500 lei         

- 03.06 +       100 lei          

    -04.01 – ch.pers.10 - 01.01 +   5.600 lei  
    - 03.03 +      500 lei          

Se modifica Programul de investi?ii publice pe grupe de investi?ii ?i surse de finan?are 
pe anul 2017 ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

-  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul  prin doamna Bobeica Dorina, sef 
serviciu buget-contabilitate si se comunica cu: 

- Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ,
- D-na Bobeica Dorina, sef serviciu buget-contabilitate

Ø

Ø

Liceul Teoretic „Gh.Lazar”         +   22.000 lei         

            

            

Scoala Gimnaziala nr.2 +  10.000 lei            

            

            

Art. 2.
conform anexei

Art.3

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEM NEAZA  SECRETAR ,
DANILIUC M ARIAN CATALIN                                         MOT ADELA LILIANA
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