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CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în sedinta sa  extraordinara, din data  de  
28.12.2017

            
           -Expunerea de motive a primarului orasului Pecica prin care propune Consiliului Local 
            aprobarea exercu?iei bugetelor pe trimestrul IV 2017,
           -Raportul doamnei Bobeica Dorina, sef serviciu buget-contabilitate,prin care propune
            aprobarea execu?iei bugetelor întocmite pe cele doua sec?iuni cu scopul de a 
            redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare  a veniturilor pe trimestrul IV 2017,
           -Prevederile art.49, alin.(11), alin.(12) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele
            publice locale ;
           -Votul ,,pentru” a     consilieri din cei 17  în functie fiind prezenti    consilieri.
          În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Admin      iei Publice Locale,republicata,

                                
                                                           

Se aproba execu?ia bugetelor întocmite pe cele doua sec?iuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor pe trimestrul iv 2017, dupa cum urmeaza:

-  Taxe  si impozite locale                                                     5.831.480,32 lei
-   Cote def.din impozitul pe venit                                                             5.370.795,70 lei
-  Sume alocate din cote def.pt.echilibrarea.bug.local                           2.092.247,20 lei
-  Sume def.din TVA pt.finantarea ch.descentralizate             8.599.255,80 lei
-  Sume defalcate din TVA pt. drumuri                                                        390.000,00 lei
-  Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local                  997.000,00 lei
-  Alte venituri                                                                                             2.003.352,58 lei
-  Varsaminte din sect. de funct.pt.fin.sect.de dezvoltare             - 2.283.000,00 lei
-  Varsaminte din sectiunea de dezvoltare               2.283.000,00 lei
-  Donatii si sponsorizari       47.150,00 lei
-  Alte transferuri voluntare         8,750,71 lei
-  Venituri din valorif. unor bunuri din domeniul privat                  560.802,06 lei
-  Sume primite in cadrul mecanismului dec. cererilor de plata                               0.00 lei
-  Subventii  de la bugetul de stat                                                                    53.490,25 lei
-  Sume utilizate din excedentul bugetului local                                            337.718,80 lei
-  Alte subventii primite de la adm. centrala pt.proiecte cul.                          50.500,00 lei

ROM ÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                               HOTARÂREA NR. 206
                                                                    DIN 28.12.2017

               PRIVIND APROBAREA EXECU? IEI BUGETELOR PENTRU 
                                    TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017

Având în vedere:

HOTARASTE: 

Art.1.

      BUGETUL LOCAL
       ÎNCASARI REALIZATE                28.12.2017

   Total  incasari                                                                                      26.342.543,42 lei
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-  Cheltuieli de personal                         12.809.841,00 lei
-  Cheltuieli materiale 8.889.442,41 lei
-  Dobanzi    113.485,68 lei
-  Transferuri      30.500,00 lei
-  Proiecte cu fin.nerambursabila      66.169,92 lei
-  Asistenta sociala    403.865,00 lei
-  Alte cheltuieli    921.120,00 lei
-  Investitii              2.958.660,23 lei
-  Rambursari de credite                                                                               179.511,07 lei
-  Plati ef.in anii precedenti si recup .in anul curent -   43.427,00 lei
    

Veniturile sectiunii de functionare -                          23.161.022,56 lei 
            Cheltuielile sectuinii de fuctionare -                                            23.148.882,09 lei 

Excedent  la 28.12.2017                                                                     12.140,47 lei 

Veniturile sectiunii de dezvoltare -                                                3.181.520,86 lei
            Cheltuielile sectiunii de dezvoltare -                                              3.180.286,22 lei
     Excedent la 28.12.2017                                                                          1.234,64 lei

- La sectiunea de functionare ne-am inregistrat cu un excedent  de                12.140,47 lei
- La sectiunea de dezvoltare ne-am inregistrat cu un excedent  de                     1.234,64 lei

- La finele anului 2017 sunt înregistrate debite neîncasate –                     6.014.464,20 lei 
- La finele trimestrului IV sunt  înregistrate plati restante  - sub 30 zile –     463.024,46 lei

                 - peste 30 zile -    45.779,84 lei 

- Gradul de realizare a veniturilor totale pe trim IV 2017 este de 50,23%, iar gradul de realizare a veniturilor 
proprii pe trim IV 2017 este de 79,89% .

Bugetele institutiei publice finantate integral din venituri proprii 
          INCASARI REALIZATE
-  Venituri din prestari servicii    213.040,95 lei
-  Sume din excedentul anului precedent      22.443,38 lei                                        
         Total incasari    235.484,33 lei    

          PLATI  EFECTUATE
-  Cheltuieli de personal      32.329,00 lei
-  Cheltuieli materiale     184.807,57 lei
       Total plati efectuate                                                                     217.136,57 lei

Veniturile sectiunii de functionare -              235.484,33 lei 
            Cheltuielile sectuinii de fuctionare -              217.136,57 lei 

Excedent  la 30.06.2017                                  18.347,76 lei 

  - La sectiunea de functionare ne-am inregistrat cu un excedent  de  18.347,76 lei 
                                                                               
- La finele trimestrului IV sunt  înregistrate plati restante   - sub 30 zile –0,00 lei

            PLATI EFECTUATE                                           28.12.2017  

Total plati efectuate          26.329.168,31 lei
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           - peste 30 zile-  0,00 lei 
Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul prin doamna Bobeica Dorina, ?ef Serviciu  

si se comunica cu:
               - Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
               -Serviciul financiar-contabil ?i buget.

Art.2.

     PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEM NEAZA PENTRU SECRETAR ,
  DANILIUC M ARIAN  CATALIN                                               M EGYES M ARIANA
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