
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂREA   NR. 126 
DIN  18.11.2013 

 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ALCONSILIULUI 

LOCAL PENTRU ANUL 2013 
  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  extraordinară, din data 
de  18.11.2013 
 
            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.36 din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locală; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2013  nr.5/2013, O.U.G. nr.99/2013, 
- Adresa nr.84662/24.10.2013 de la DirecŃia Generală programe Europene privind situaŃia 

cheltuielilor aprobate conform cererii de plată nr.4 pentru proiectul « Modernizare Centrul 
Urban », 

- Adresa nr. 10223/14.10.2013 şi adresa nr.357/08.11.2013 de la AdministraŃia JudeŃeană a 
FinanŃelor Publice Arad privind suplimentarea Sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea 
cheltuielilor descentralizate pe trimestrul IV a.c., 

- Adresa nr. 14272/06.11.2013 de la Consiliul JudeŃean Arad cu HCJ nr. 265/31.10.2013 
privind modificarea anexei la HCJ nr. 34/21.03.2013 cu repaertizarea pe U.A.T. a cotei de 
20% din sumele alocate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din 
cote def.din imp.pe venit pe anul 2013. 

- 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  Buget local: 
 
        VENITURI                             Trim IV                     
 
  
   Sume defalcate din imp.pe venit 

(04.02.01)                                              +  210.000 lei    
               
       
    

ROMÂNIA 
 ORASUL PECICA 

 
 

ROMÂNIA 317235 – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468101; Fax:0257-468633 
 



 
   Sume defalcate din TVA                                                 
             (11.02.02)                          +  113.000 lei                 
 
 
 
Sume primite in contul platilor ef.in                                                  
      anul curent       (45.02.01.01)                         -  1.120.000 lei         Pr.Centru urban                                
                                 (45.02.01.01)          +     900.000 lei         Pr. Ecorehab 2 
 
Sume mec.decontare cereri de plata 
           (40.02.16)            +  1.120.000 lei     Pr. Centru urban              
 
 
 
 
 
 
 CHELTUIELI                           Trim IV                        
 
 
Autoritati publice(51.02) 
Autoritati -01.03- ch. pers. -10.01.01            -  76.000 lei      
              10.03.01                       -  32.000 lei 
            10.03.02                       -    2.000 lei 
                                            10.03.03                       -    5.000 lei 
                                            10.03.04                       -    2.000 lei 
                            -ch.mat.-  20.01.05                       +   2.000 lei  carburanti 
                                            20.01.06                       +   2.000 lei   piese 
                                            20.01.30                       + 20.000 lei    alte ch. 
                                            20.05.30                       + 30.000 lei     ob.inv. 
               
 
 
Ordine publica si sig.nat(61.02) 
 Politie locala -03.04 -ch.pers.  -10.01.01                 -  5.000 lei                      
                                                    10.03.01                 -  2.000 lei 
 
 Protectia civila -05 –ch.pers    - 10.01.01                 -  5.000 lei 
                                                    10.01.12                 -  2.000 lei 
                                                    10.03.01                 -  5.000 lei 
                                                    10.03.03                 -  2.000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invatamant( 65.02) 
 Invatamant -03.01- ch.pers.-10.01.01                    +   30.000 lei   
                                              10.03.01                     +    4.000 lei 
                              - ch.inv.-  71.01.01                     -   83.000 lei Mod.Grad. PP 



 
                    -03.02-ch.pers.- 10.01.01                    +   19.000 lei  
                              -ch.inv.-   71.01.01                    -    46.000 lei Mod.cl mica Sc.2 
                                              71.01.01                    +    72.000 lei Mod. Sc.Turnu 
                                              71.01.01                    +      2.000 lei SF+PT Spatiu depozitare 
                                              71.01.01                    +    71.500 lei Spatiu depozitare 
                                              71.01.01                    +    19.000 lei Fosa septica Sc.Turnu 
                                              71.01.03                    -       3.100 lei Dotari masa tenis ext. 
                   
                    -04.01-ch.pers.- 10.01.01                    +    26.000 lei 
                              - ch.mat.- 20.01.03                     -    26.200 lei   inc.,ilum 
                              - ch.inv.-  71.01.03                    -       3.100 lei Dotari masa tenis ext. 
 
                      04.02- ch.pers.-10.01.01                    +     5.000 lei                       
                                - ch.inv.-  71.01.03                   -      3.100 lei Dotari masa tenis ext. 
 
 
      
   
                       
Cultura ,recreere , religie -67.02      
Casa  de cultura-03.06-transf.-51.01.01                  +  15.000 lei   act.cult. 1dec.    
 Sala de sport -05.01-transf.-51.01.01                     -   80.000 lei   mod.baza sport.veche   
                                                                                                                 padurice  
Tineret-05.02- alte ch. 59.11                                    +  35.000 lei  alte ch. asoc.si fundatii                                                                                                        
 
 
 
 
 
Asistenta  sociala(68.02) 
 Asist.in caz de invalid.-05.02 –ch.pers.-10.01.01     +  92.000 lei                          
                                10.03.01     +  20.000 lei   
                                                                 10.03.02     +      500 lei 
                                                                 10.03 03     +   4.000 lei 
                                                                 10.03.06     +      500 lei 
                                                                 57.02.01     + 17.000 lei 
 
 
 
             
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50  - ch.pers.-10.01.01                        -    50.000 lei          
                                            10.03.01                        -    10.000 lei     
                                            10.03.03                        -      3.000 lei 
                           - ch.mat.-  20.01.05                        +  100.000 lei 
                                            20.01.30                        +    50.000 lei 
                           - ch.inv.    71.01.01                        +   10.000 lei   bransament  
                                                                                                           gaz+canalzare  hala  
                                            71.01.01                        +    80.000 lei   spatii depazitare IRIL  
                                                                                                               si IAS  
                           - ramb.-  81.04                               +  900.000 lei    -  ramburs.imp. pt  
                                                                                                                 proiect  cu fin .UE   
  Iluminat-06-ch.mat.-     20.01.03                            +    42.000 lei   



 
 1.2. Bugetul instituŃiei publice finanŃată din venituri proprii şi subvenŃii din bugetul local:                                                                                      
 
         VENITURI              Trim IV 
 
 
 
               
Subventii pentru institutii publice 
     (43.10.09)            -  80.000 lei 
                                                                                       +  15.000 lei 
 
              
 
   
        CHELTUIELI                                                            Trim IV      
 
                                          
Cultura ,recreere si religie (67.10) 
Sala de sport -05.01- ch.inv. -71.01.01                     -   80.000 lei  mod.baza sport.veche Padurice    
Casa de cultura-03.06- ch.mat.-20.30.30                   +  15.000 lei activ.cult. 1 dec. 
 
 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, 
      KOCSIK EMERIC                                                                             MOł ADELA 
 


