
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   NR. 89 
DIN 17.07.2013 

 
 
 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI        
LOCAL PENTRU ANUL 2013  
 
 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară, din data 
de 17.07.2013 
 
            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 
- Adresa nr.37277/16.07.2013 de la DGFP Arad privind modificarea între trimestre a 

indicatorului Sume defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate. 
- Adresa nr. 53443/15.07.2013 de la DirecŃia Generală programe Europene privind situaŃia 

cheltuielilor aprobate conform cererii de plată nr.1 pentru proiectul „Modernizare Centru 
Urban”. 

- Avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica 
- votul ,,pentru” a  13 consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi  13 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 III                       Trim IV 
 
Sume defalcate din TVA                                                 
             (11.02.02)                        +  234.000 lei               - 234 000 lei           
 
 
Subventii de la bugetul de stat 
           (42.02.20)            +   67.000 lei                 - 
 
 
 CHELTUIELI                            Trim III                        Trim IV 
 

ROMÂNIA 
 ORASUL PECICA 

 
 

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



 
Autoritati publice(51.02) 
Autoritati -01.03 ch. inv. - 71.01.30     + 23.000 lei              -           modul soft  
       localizare imobil intravilan 
                                           71.01.30                 + 14.000 lei             -            modul soft cu  

istoric PUG extravilan 
                           ch.mat.     20.01.30                -  45.600 lei            -        alte bunuri si serv. 
                ch.pers.    10.01.01                -  27.000 lei             - 
                                 10.03.01                -    4.000 lei             - 
                   10.03.03                -    1.000 lei             -       
 
                     
Servicii publice com.de evidenta -54.02 
Servicii publice-10-ch.inv.71.01.03.               -  100.000 lei        -  95.000 lei  aparatura  
                                                                                                                   pt.cartti identitate 
 
 
Invatamant( 65.02) 
 Invatamant -03.01- ch.mat..-20.01.30              -   6.000 lei             -    alte bunuri si serv  
                                               71.01.01    +   3.000 lei            -      incalzire  
                                                                                                                  gr.Momac   
                     71.01.01             +   3.000 lei            -      mod.gr.Sederhat 
          -ch.pers.10                         +  13.000 lei           - 13.000 lei 
                     -03.02  - ch.inv.71.01.01              -  74.000 lei           -       mod.cl.mica  Sc.2 
                                 - ch.pers.10                       +  66.000 lei          -  66.000 lei 
                     -04.01  - ch.pers.10                       +  18.000 lei          -  18.000 lei 
                     -04.02  - ch.pers. 10                      + 137.000 lei         -137.000 lei 
 
 
Cultura ,recreere , religie -67.02      
Casa de cultura-03.06-transf.-51.01.01                  +  31.600 lei                    -               
                                                                                                               transf. Casa cult. 
 
 
Asistenta  sociala(68.02) 
Asist.in caz de invalid.-05.02 –ch.pers.10.01.01        +  24.000 lei                        -    
         10.03.01        +    4.000 lei                        - 
                                                               10.03.03        +    1.000 lei                        - 
                                                               10.03.06        +    3.000 lei                     
     
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50  - ch.mat.- 20.01.30                 -  70.000 lei           -   alte bunuri si serv. 
                            - ch.inv.-71.01.01                   + 70.000 lei           -   achizitie teren    
                                          71.01.01                   +    7.000 lei          -   SF+PT amenajare  

spatii depozitare   
       71.01.01                         -                      +   95.000 lei  spatii     

depozitare     
Alimentare cu apa- 05.01-ramburs.- 81.04       -    110.000 lei              -    ramburs.imp. pt  
                                                                                                                 proiect  cu fin .UE                                            
                                                   -   81.01.05     +   110.000 lei              -    ramburs. credite  
                                                                                 aferente datoriei publice externe locale  
Locuinte  -03.01- ch.inv. – 71.01.01                 +      74.000 lei             -     mod.cl.25 ,  

str.401 cu acoperis  
 



 Transport (84.02)                                                                                                                                                                                                                                    
Dr. si pod.-03.01-ch.mat.- 20.02                              +  15.000 lei                   -          tuburi                         
Strazi 03.03- ch. neeligibile prg.FEDR -56.01.03     +  50.000 lei\                 -          podete  
               Proiect 
                                                               56.01.01      + 67.000 lei                  -     cerere de  
                                                                                                  plata nr.1 pt pr.Centru urban   
                    - ch.mat.- 20.02                                   +    20.000 lei                 -                                                         
Transport in comun -03.02-ch.mat. 20.01.05           -   10.000 lei                  -      carburanti 
                                                         20.01.06           -    5.000 lei                   -       piese                                                                                                        
 
      
  1.2 Bugetul institutiei publice finantat din venituri proprii si subventii  din bugetul local 
   
         VENITURI              Trim III 
               
Subventii pentru institutii publice 
     (43.10.09)            + 31.600 lei              
 
   
        CHELTUIELI                                                            Trim III             
 
                                          
Cultura ,recreere si religie (67.10) 
Casa de cultura -03.06- ch.mat. 20.06.02                     +   30.000 lei     deplasare dansatori 
                                                     20.30.30                     +     1.600 lei      even. Ziua sat Turnu 
          20.05.30                     -      9.000 lei     ob.inv. 

   - ch.inv. 71.01.03                      +     9.000 lei      statie amplificare 
   
   1.3 Bugetul creditelor externe şi interne 
 
        VENITURI                             Trim III                        
 
                                                                     
 CHELTUIELI                            Trim III                

            
 
Transport(84.07) 
Strazi -03.03-finantare nat. 56.01.01                        -    1.500.000 lei      imprumut pt  
                                                                                   proiect Modernizare centru urban  
Servicii şi dezvoltare publică (70.07) 
Alte servicii- 50 –finantare nat..- 56.01.01                    +  1.500.000 lei        imprumut pt 

Proiect Ecorehab 2 
 
ART.2. – Se repartizează suma de 290.000 lei, reprezentând rezerva bugetară  la dispoziŃia autorităŃilor locale 
pe anul 2013 după cum urmează: 
 
                              Trim.III 
 
  Strazi(84.02) 
 Strazi  -03.03 ch.neeligibile progr. FEDR -56.01.03               + 290.000 lei   Centru urban  
 
 
ART.3. – Se modifică Calendarul de evenimente pe anul 2013 ,conform anexei la prezenta hotărâre. 
 



ART.4. -   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                                                                  c.j. MUNTEANU VIOLETA 


