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

HOTĂRÂREA NR. 92
Din 29.07.2019
Privind rectificarea bugetului general al Consiliului local Pecica pentru anul 2019

Având în vedere:
-Inițiativa primarului Antal –Petru, exprimată prin Referatul de aprobare înregistrat cu nr.
33398/18.07.2019,
-Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget,
-Prevederile art.49 alin.(4)-(8) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice locale,
actualizată cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art.196 (1) punct a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
-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
-Actul Adițional nr.1 la Contract nr. 3560/03.05.2019 –privind finantarea in cadrul Programului
national de cadastru si carte funciara a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT-uri
pentru sectoare cadastrale
-Adresa nr. De la Școala Gimnazială nr. 2 din Pecica, privind virările de credite bugetare.
- In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă diminuarea creditului de angajament pentru proiectul multianual «Lucrări de
înregistrare sistematică în CF Oraş Pecica », conform Actului Adițional nr.1 la Contractul nr.
3560/03.05.2018, după cum urmează :
Total = -20,00 lei din care :
- Anul 2019
-20,00 lei
- Anul 2020
0,00 lei
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului general al Consiliului local al orașului Pecica, după cum
urmează:
VENITURI
Impozit pe teren din extravilan
(07.02.02.03)
Taxe și tarife elib. licențe și autoriz. de funcț
(16.02.03)

Trim II
+ 25.020 lei
+ 2.000 lei

Ven. din valorificarea unor bunuri ale inst. publice
(39.02.01)

+ 1.000 lei

Ven. din vanz. unor bunuri ap dom.privat al UAT
(39.02.07)

+ 29.000 lei

Sume prim. in contul platilor ef. in anii ant.de la UE
(48.02.01.02)

+ 3.000 lei

Sume aloc.din bug.ANCPI pt.fin.lucrari inreg in CF
(43.02.34)

-

20 lei

CHELTUIELI

Trim II

Alte servicii publice generale (54.02)
Serv publ ev pers -10.00 – ch.mat.– 20.05.30

+ 1.000 lei

Ordine publica si siguranta nationala (61.02)
Politie locala -03.04 – ch.mat.– 20.01.30
-ch. mat – 20.30.03
-ch. mat – 20.05.01
Prot civ/prot contra incendii -05.00 – ch.mat.– 20.30.03

+ 3.000 lei
+ 1.000 lei
-

4.000 lei

+

4.000 lei

Invatamant (65.02)
Alte chelt in invatam.-50.00 – ch.inv.– 71.01.01

+ 287.000 lei

– ch.inv.– 71.01.01

+ 37.000 lei

– ch.inv.– 71.01.01

+ 30.000 lei

Cultura, recreere si religie (67.02)
Case de cultura -03.06 –ch.mat.-20.01.30
-20.02
-20.05.01

+ 10.620 lei
5.000 lei
4.500 lei

Sport -05.01 -ch.mat.-20.01.30

+ 23.400 lei

-ch.inv.-71.01.02

+ 14.000 lei

-ch.inv.-71.01.03

+ 10.500 lei

Tineret -05.02 –alte ch.-59.11

- 314.000 lei

Servicii şi dezvoltare publică (70.02)
Alte servicii -50 -ch.mat.-20.01.05

+ 66.000 lei

-ch.mat.-20.30.30

-

20 lei

Protecția mediului (74.02)
Red. și controlul poluării-03- ch.mat.-20.01.02
-20.01.05
-20.01.06
-20.05.30

+

1.000 lei
2.000 lei
2.000 lei
5.000 lei

Salubritate -05.01-ch.mat.-20.30.30

- 100.000 lei

Transport (84.02)
Transp in comun-03.02- ch.sal. - 10.01.01
-10.01.30

+

1.000 lei
1.000 lei

• Școala Gimnazială nr.2 Pecica
Invatamant (65.02)
Inv. secundar inf.-04.01- ch.mat.-20.01.06
-20.01.05
-20.01.09
-20.03.01
-20.04.01
-20.05.30
-alte ch.-burse-59.01.00

5.000 lei
8.000 lei
7.000 lei
+ 35.000 lei
4.000 lei
5.000 lei
6.000 lei

Pentru finanțarea programelor cuprinse se prevăd și se propun spre aprobare vărsăminte din
secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare în valoare de 6.333.300 lei.
Art.2. Se modifică Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul
2019, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Programul anual cu privire la suplimentarea bugetului finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al orașului Pecica pe anul 2019, pentru activități nonprofit de interes
general, în baza Legii nr.350/2005, în urma rectificării de buget din data de 29.07.2019, conform
anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic,
-Serviciul financiar-contabil și buget, doamna Dragoș Elisabeta.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IREAN LUNIȚA

CONTRASEMNEAZĂ PT.LEGALITATE,
Secretar, MOȚ ADELA LILIANA

