
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 79 
                                             DIN 25.06.2019 
 
            Privind rectificarea bugetului general  al Consiliului local al orașului 
                                            Pecica pentru anul 2019 
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară, din data de 25.06.2019. 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a domnului primar Antal Petru, prin care arată 
oportunitatea rectificării bugetului general  pe anul 2019, 
-Raportul doamnei Dragoș Elisabeta, şef serviciu financiar-contabil și buget, 
-Prevederile art.36 al (1) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice locale, 
actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile art.36 al (1) și al (4) lit. a) din Legea nr.215/2001 –privind administratia 
publica locală, republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
-Legea bugetului de stat pe anul 2019  nr. 50/15.03.2019 
-Ordinul nr.1792/24.12.2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor ș 
-Contract nr. 6297/28730/05.06.2019 –privind finantarea in cadrul Programului national 
de cadastru si carte funciara a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT-uri 
pentru sectoare cadastrale 
-Hotărârea Consiliului Local Oraș Pecica nr. 70 din 28.05.2019 privind acordarea de 
ajutor de urgență pentru reabilitarea imobilului distrus de incendiu 
-Adresa nr. 12532/20.06.2019 de la Consiliul Județean Arad – privind alocarea de 
fonduri pentru finanțarea elaborării/actualizării PUG-uri; 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul ,,pentru” a 15 consilieri din cei 16  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 al Consiliului Local pe anul 2019, conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
1.1.Bugetul local 
                    
           VENITURI                                               Trim II  
 
Taxe judiciare de timbru și alte tx timbru 
 (07.02.03)          +  30.000 lei 
     
Impozit pe spectacole                                                
                                                        ( 15.02.01)                                                  +      500 lei     
Taxe și tarife elib. licențe și autoriz. de funcț. 
                                                        (16.02.03)                    +      500 lei 
Subv.de la BS pt.Planuri si regulamente de urbanism 
                                                        (42.02.05)                                               +  10.643 lei 
 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

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



 
Sume primite în  cadrul prg.FEGA implem.de APIA 
 (42.02.42)                                   +   4.000 lei 
 
Sume aloc.din bug.ANCPI pt.fin.lucrari inreg in CF 
 (43.02.34)             + 160.000 lei 
 
       CHELTUIELI                                                    Trim II 
 
Autoritati publice (51.02) 
Autoritati -01.03 – ch.inv.– 71.01.30                                                            +  10.643 lei   
              
 
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii -50 -ch.mat.-20.30.30                                                           + 160.000 lei 
       
Protecția mediului (74.02)        
Red. și controlul poluării-03- ch.mat.20.03.02                                  +    4.000 lei 
        
Transport (84.02)        
Străzi-03.03- ch.mat. - 20.02                                                                              +   31.000 lei            
                                   
Art.2. Aprobarea creditului de angajament pentru proiectul multianual  « Lucrări de înregistrare 
sistematică în CF Oraş Pecica  » , după cum urmează :  
 
                           Total =     - 160.000,00 lei din care :                          
                        -  Anul 2019          - 160.000,00 lei 
                        -  Anul 2020          -            0,00 lei  
 
Art.3. Repartizarea sumei de 60.000 lei din rezerva bugetară la dispoziţia autorităţii locale pe anul 
2019,  după cum urmează : 
                                                                                                               
                                                                          Trim.II 
Asigurari si asist.sociala –(68.02) 
Alte chelt în dom.asist soc-50.50- ch.sal.-57.02.01                                              + 35.000 lei   
Transport (84.02)         
Străzi-03.03- ch.mat. - 20.02                                                                          + 25.000 lei    
                   
   Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin doamna Dragoș  
   Elisabeta, şef serviciu buget-contabilitate şi se comunică cu: 
          -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
          -D-na Dragoș Elisabeta, şef serviciu buget-contabilitate. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
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