
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   NR. 103 
DIN 12.09.2013 

 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI        
LOCAL PENTRU ANUL 2013  
 
 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din data 
de 12.09.2013 
 
            Având în vedere: 
      -      Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care propune Consiliului Local aprobarea 
rectificării bugetului general consolidat pe anul 2013 

- Raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate 
- Prevederile art.36 din Legii nr. 273/2006 –privind finantele publice locale ; 
- Art.38 din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locală; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2013  nr.5/2013 
- Adresa nr.11438/05.09.2013 de la Consiliul Judetean  Arad  cu  HCJ. Nr.208/29.08.2013 

privind modificarea anexei la HCJ nr.34/21.03.2013 cu repartizarea pe u.a.t. a cotei de 20% 
din sumele alocate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale si din sumele alocate din cote 
def.din imp.pe venit pe anul 2013 

     -      Adresa nr.52221/07.08.2013 de la Directia Generala programe  Europene privind situatia                     
cheltuielilor aprobate conform cererii     de rambursare nr.4 pentru proiectul <<Modernizare Centru  
              urban Orasul Pecica>> 

- Avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica 
- votul ,,pentru” a  …. consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi  ….consilieri. 

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

                                         HOTĂRĂŞTE  
 
 ART.1. – Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local pe anul 2013, după cum 
urmează: 
 
  1.1. Bugetul local 
      VENITURI                            Trim III                        
Sume primite in contul platilor ef.in                                                  
      anul curent       (45.02.01.01)                          +  102.000 lei                        
 
Subventii de la bugetul de stat 
           (42.02.20)               +   53.000 lei                 
 
 CHELTUIELI                           Trim III                         
Autoritati publice(51.02) 
Autoritati -01.03 ch. mat. – 20.01.30                      -   5.000 lei  
                                          - 20.02                            - 23.000 lei  
                 
Servicii publice com.de evidenta -54.02 
Servicii publice-10-ch.mat.20.02.                           +    48.000 lei               
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Ordine publica si siguranta nationala -61.02 
Politia locala-03.04-ch.mat.20.02.                           -    48.000 lei               
Cultura ,recreere , religie -67.02      
Sala de sport-05.01-transf.-51.01.01                        +  80.000 lei          transf. Sala sport.              
Tineret-05.02- alte ch. 59.11                                    +  23.000 lei     alte ch. asoc.si fundatii                                                                                                        
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50    - ch.inv.-71.01.01                          - 80.000 lei        mod.cl.policlinica      
                                                                                                                nr. 173A 
          -71.01.01                           -   7.000 lei         achiz.teren pt.pod 
Locuinte-03.01 –ch.inv.  - 71.01.01                           -  15.400 lei          mod.cl.5, str.3 
                                          71.01.01                           +   8.800 lei         gard cl.5, str.3 
                                          71.01.01                           +   6.600 lei          grup sanitar  
                                                                                                              exterior cl.5, str.3 
          71.01.01                          +   7.000 lei        mod.cl.25,str.401 
Protectia mediului -74.02      
Reducerea si controlul poluarii-03-ch.inv.-71.01.03  +  5.000 lei       dotari  televizor             
Transport (84.02)                                                                                                                                                                                                                                                           
Strazi 03.03- ramburs.  -81.04                               +  155.000 lei\     ramburs. impr.pt.     
               
  
1.2.. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii  din bugetul local          
         VENITURI              Trim III 
Subventii pentru institutii publice 
     (43.10.09)            + 80.000 lei 
   
        CHELTUIELI                                                            Trim III             
Cultura ,recreere si religie (67.10) 
Sala de sport -05.01- ch.inv. -71.01.01                     +   80.000 lei  mod.baza sport.veche Padurice    
                     
ART.2. – Se modifică Calendarul de evenimente pe anul 2013 ,conform anexei la prezenta hotărâre. 
 
ART.3. -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin doamna Bobeică Dorina şef 
serviciu buget-contabilitate, şi se comunică cu:                            

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                                           PENTRU SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                          MOł ADELA 
 


