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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 101 
                                                            DIN   29.08.2014 
 
 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ALCONSILIULUI 
LOCAL PENTRU ANUL 2014 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  extraordinară, din data de  
29.08.2014 
 
            Având în vedere: 
      -    Expunerea de motive a viceprimarului oraşului Pecica prin care propune Consiliului Local rectificarea 
bugetului general consolidat pe anul 2014 

- Raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate 
- Prevederile art.36 din Legii nr. 273/2006 –privind finanŃele publice locale ; 
- Art.36, pct. 4, lit. a) din Legea nr.215/2001 –privind administraŃia publică  locală, republicată, 

actualizată cu  modificări; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2014  nr.356/18.12.2013, O.U.G. nr.99/2013, 
- Adresa nr. 10910/26.08.2014 de AJFP Arad privind modificarea repartizarii pe trimestre a 

sumelor defalcate din taxa pa valoarea adaugata.  
- 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 2014, după cum 
urmează: 
      1.1  Buget local 
        VENITURI          Trim III    Trim IV   
Sume defalcate din TVA                                                 
     (11.02.02)     + 151.000 lei  - 151.000 lei        
 
        CHELTUIELI      Trim III     Trim IV    
Invatamant( 65.02)    +151.000 lei  - 151.000 lei   
� Liceul Teoretic „Gh.Lazar”  + 122.000 lei  - 122.000 lei    
    -03.02 – ch.pers.10 - 01.01   + 40.000 lei  -  40.000 lei   
   - 03.01   +   5.000 lei  -    5.000 lei       
   - 03.03   +   2.000 lei  -    2.000 lei     
  
    -04.02 – ch.pers.10 - 01.01   + 60.000 lei  - 60.000 lei    
   - 03.01   + 13.000 lei  - 13.000 lei                                
                         - 03.03   +   2.000 lei  -   2.000 lei 



 2

   
� Scoala Gimnaziala nr.2   + 27.000 lei  -  27.000 lei  
      -04.01 – ch.pers.10- 01.01  +   20.500 lei  -  20.500 lei   
    - 01.11  +     3.500 lei  -    3.500 lei   
    - 03.01  +     3.000 lei  -    3.000 lei    
� Gradinita PP    +  2.000 lei  -  2.000 lei    
      -03.01 – ch.pers.10- 01.01  +   2.000 lei  -  2.000 lei    
             
ART.2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul  prin doamna Bobeică Dorina, şef 
serviciu buget-contabilitate şi se comunică cu:  

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
- D-na Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate 

 
 
 
   
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
             POPA DORU                                                                             MOł ADELA 

 
 


