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ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIU L LOCAL

HOTARÂREA NR. 21
DIN 14.02.2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL
CONSILIULUI LOCAL PECICA PENTRU ANUL 2015

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în sedinta sa ordinara din data de
14.02.2015.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului orasului Pecica prin care propune aprobarea bugetului
local al Consiliu lui Local Pecica pentru anul 2015,
- raportul doamnei Bobeica Dorina, sef serv. financiar-contabil în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului orasului Pecica,
- Ordinul nr. 1792/24.12.2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuiel lor,
- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/30.12.2014,
- Adresa nr. 1153/26.01.2015 de la AJFP Arad privind alo ea pe U.A.T.-uri a sumelor
defalcate din TVA pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetulu de stat pe anul
2015 si estimari pentru 2016,2017,2018,
- Adresa nr. 1261/27.01.2015 de la AJFP Arad privind rep rtizarea pe trimestre a
indicatorilor sumelor defalcate din TVA si a sumelor a ocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit,
- Art.36, alin.4, lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind
stratia publica locala,
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica
- votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti 15 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct. I din Legea 215/2001 a Admin stratiei Publice Locale , republicata

HOTARAST :
ART.1. – Se aproba bugetul general consolidat al Consiliului Local Pecica pe anul 2015
format din urmatoarele bugete :
1.1. Bugetul local pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 – 29.918 miilei
conform anexelor 1-3 ;
1.2. Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri pr oprii pe anul
2015 si estimari pentru anii 2016-2018 – 504 miilei conform anexelor 4-6;
1.3. Bugetul creditelor interne si externe pe anul 2015 si estimari pentru anii
2016-2018 – 8.000 miilei, conform anexei 7;
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1.4.
1.5.

Lista de investitii pe anul 2015 privind investitiile finantate din bugetul
local, bugetul institutiilor publice finantate din bugetul local si subventii,
bugetul creditelor interne si externe, conform anexei nr. 8;
Calendarul evenimentelor cultural sportive pe anul 2015, conform anexei nr.
9;

ART. 2- Se aproba creditul de angajament pentru proiectul multianual „ SF+PT SCOALA
GENERALA NR.2 Pecica”, dupa cum urmeaza :
Studii si proiecte
2014 : SF= 45.000 lei
2015 : PT= 25.000 lei

ART. 3 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza primarul prin d-na Bobeica
Dorina, sef serviciu financiar-contabil si se comunica cu:
- Institutia Prefectului – judetul arad – Serviciul Juridic si Contencios
Administrativ – Compartiment Juridic
- D-na Bobeica Dorina, sef serviciu financiar-contabil U.A.T. Pecica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
FARAGO COSMIN
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