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   P

, întrunit în sedinta sa  extraordinara, din data 
de 
            Având în vedere:

- Raportul doamnei Bobeica Dorina, sef serviciu buget-contabilitate,prin care propune analiza 
executiei bugetare si aprobarea operatiunilor specifice unitatilor administrativ-teritoriale,

- Prevederile art.58 din Legii nr. 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare  ;

- Art.45, lit.a) din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locala, republicata si actualizata,
- Ordinul nr. 1780/19.12.2014  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exercitiulu i bugetar al anului 2014,
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul C.L.Pecica,
- votul ,,pentru” a consilieri din cei 17  în functie fiind prezenti     consilieri.

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

–

1.1.

                                 
   -  Taxe  si impozite locale                                                5.156.7  ,62 lei
-   Cote def.din impozitul pe venit                                                    5.064.414,92 lei
-  Sume alocate din cote def.pt.echilibrarea.bug.local 1.565.302,00 lei
-  Sume def.din TVA pt.finantarea ch.descentralizate 5.661.515,00 lei
-  Sume def.din TVA pt. drumuri   300.000,00 lei
-  Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local    942.000,00 lei
-  Alte venituri                                                                                  1.900.608,16 lei
-  Sume primite in cadrul mecanismului dec. cererilor de plata      3.366.468.12 lei
-  Subventii  de la bugetul de stat                                                            9.615,34 lei
-  Sume primite de la UE-Fondul European de Dezvoltare
    regionala                                                                                       1.328.295,77 lei
-  Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate –sume din 
excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor 
sectiunii de dezvoltare                                                                           36.090,84 lei
   

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTARÂREA  NR . 3

                                                              DIN  09.01.2015

RIVIND  APROBAREA ÎNCHIDERII EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 
2014

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA
09.01.2015

ART.1. Se aproba executia bugetara la 31.12.2014 dupa cum urmeaza:

BUGETUL LOCAL:
      

     ÎNCASARI REALIZATE 31.12.2014

Total  incasari                                                                             25.331.103,77 lei

                                      HOTARASTE:
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-  Cheltuieli de personal 7.238.384,00 lei
-  Cheltuieli materiale 7.564.449,13 lei
-  Dobanzi    191.638,20 lei
-  Transferuri 1.380.055,96 lei
-  Proiecte cu fin.nerambursabila 4.109.531,40 lei
-  Asistenta sociala    237.057,00 lei
-  Alte cheltuieli    439.005,00 lei
-  Investitii 3.002.510,22 lei
-  Rambursari de credite                                                                    1.179.493,97 lei
-  Plati efect in anii precedenti si rec.in anul curent                     -         39.452,70 lei

    
                        

-  Alte venituri    137.959,90 lei
-  Subventii             1.380.055,96 lei                                        
                        

-  Cheltuieli de personal    206.725,00 lei
-  Cheltuieli materiale    804.126,37 lei
-  Investitii    498.341,97 lei
            
                                                                                

          
-  Proiecte cu finantare nerambursabila                           0,00 lei
            

Conturile de venituri si de cheltuieli ale sectiunii de functionare s-au închis prin contul de 
excedent al sectiunii de functionare.

Veniturile sectiunii de functionare -      17.024.243,10 lei 
            Cheltuielile sectuinii de fuctionare -     17.017.768,59 lei 

       PLATI   EFECTUATE 31.12.2014

Total plati efectuate           25.302.672,18 lei

1.2.BUGETELE INSTITUTIEI PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI 
SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL.

  INCASARI REALIZATE

Total incasari  1.518.015,86 lei

PLATI EFECTUATE

Total plati efectuate                                                            1.509.193,34 lei

1.3.BUGETUL CREDITELOR INTERNE SI EXTERNE. 

PLATI EFECTUATE

Total plati efectuate                                                                         0,00 lei

ART.2. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetul i local din anul precedent, a 
deficitului sectiunii de dezvoltare din anul curent, a tfel:

Excedent  la 31.12.2014                                 6.474,51 lei 
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     Conturile de venituri si cheltuieli ale sectiunii      zvoltare s-au închis prin contul de deficit al 
sectiunii de dezvoltare deoarece s-au dedus sumele din excedentul anului  precedent pentru 
acoperirea cheltuielilor de capital  din anul curent. 

Veniturile sectiunii de dezvoltare -          8.270.769,83 lei
            Cheltuielile sectiunii de dezvoltare -       8.284.903,59 lei
     

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

  

Deficit la 31.12.2014                                    14.133,76 lei

ART.3 -  

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA   SECRETAR,
              DEMETER NICOLAE                                                                 MOT ADELA
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