
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 108 
                                                Din  17 IUNIE  2020 
 
      Privind  rectificarea bugetului general al Consiliului Local Pecica pentru anul 2020 
 
 
        Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 17.06.2020, 
        Având în vedere: 
        -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 26513 din 
         10.06.2020, 
        -Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget, 
        -Prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu 
          modificările și completările ulterioare, 
        -Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 
        -Actul Aditional nr.1 din 09.03.2020 la Contractul nr. 13470/19.12.2019 – pentru finantarea in 
         cadrul Programului national de cadastru si carte funciara a lucrărilor de înregistrare sistematică 
         inițiate de UAT-uri pentru sectoare cadastrale, 
        -Prevederile art.129, alin.(2),lit.b), alin.(4),lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
         Administrativ, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
        -Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
       - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
         privind Codul administrativ, 
                                                               
                                                             HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se  aprobă creditul de angajament pentru proiectul multianual ”Lucrări de înregistrare 
sistematică în CF Oraş Pecica”, după cum urmează :  
 
                                    Total =     - 150.000,00 lei din care :                          
                                      -  Anul 2020          -            0,00 lei 
                                      -  Anul 2021          - 150.000,00 lei  
 
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului general al Consiliului Local al orașului Pecica, după cum 
urmează: 
 
           Bugetul local: 
 
               VENITURI                                    Trim II  
 
Venituri din vanz.bunuri din dom.privat                                          
                                                    (39.02.07)                                       +       87.000 lei    
 
Sume prim. in contul platilor ef. in anul curent de la UE 
                                               (48.02.01.01)               + 10.000.000 lei     
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       CHELTUIELI                                                         Trim II                      
  
  
  
Autoritati publice (51.02) 
Autoritati executive -01.03 – ch.inv.– 71.01.02                          +        3.000 lei 
                   
Cultura, recreere si religie (67.02) 
     Sport  -05.01-ch.inv.-71.01.01                                        +       81.000 lei 
                                               
                          -ch.inv.-71.01.02                                        +         3.000 lei 
                               
Locuințe servicii de dezvoltare (70.02) 
Ilum. publ si electrif -06 -pr.fin.FEN.-58.01.02                          + 10.000.000 lei 
                               
Vărsăminte din secțiunea de funcționre în secțiunea de dezvoltare 10.954,24 mii lei. 
  
Art.3. Se modifică Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 
2020, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dragoș Elisabeta, 
șef Serviciu financiar-contabil și buget  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic, 
            -Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciu financiar-contabil și buget. 
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