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HOTĂRÂREA NR. 32
DIN 18.02.2020
Privind aprobarea bugetului general al Consiliului
local Pecica pentru anul 2020
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 18.02.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa domnului primar, Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.3781/07.02.2020,
-Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget,
-Prevederile art.36 din Legii nr. 273/2006 –privind finantele publice locale, actualizată cu
modificările și completările ulterioare;
-Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5 din 06.01.2020;
-Adresa nr.356/13.01.2020 de la AJFP Arad privind alocarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023;
-Adresa nr.357/13.01.2020 de la AJFP Arad privind alocarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA și impozitul pe venit aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul
2020 și estimări pentru anii 2021-2023;
-Adresa nr.2514/31.01.2020 de la Consililul Judetean Arad privind repartizarea sumelor
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând fond la dispoziția consiliului
județean pe anul 2020 si sumele estimate pentru anii 2021-2023;
-Adresa 877/06.02.2020 de la AJFP privind repartizarea pe trimestre a sumelor alocate din TVA
și a sumelor alocate din cotele defalcate din impoziutul pe venit;
-Adresa 1040/12.02.2020 de la AJFP privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru anul
2020 și estimările pe anii 2021-2023, aprobate prin Decizia ISJ Arad nr.47/11.02.2020;
-Prevederile art.88, 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 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 bugetul general de venituri și cheltuieli al orașului Pecica pe anul 2020, după
cum urmează:
1.1.Bugetul local - Venituri 93.740,00 mii lei, Cheltuieli 94.418,36 mii lei, vărsăminte din
secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 10.954,24 mii lei, conform anexelor 1-3 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
1.2.Bugetul instituțiilor publice ți activităților finanțate integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2020 - Venituri 3.345,90 mii lei și Cheltuieli 3.345,90 mii lei, vărsăminte din
secțiunea de funcționre în secțiunea de dezvoltare 104,00 mii lei, conform anexelor 4-6 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

1.3. Se aprobă Programul de investiții privind investițiile finanțate din bugetul local pe
anul 2020, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
1.4. Se aprobă Calendarul activităților Casei de Cultură ” Doru Ioan Petescu” Pecica pe
anul 2020, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
1.5. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
al Orașului Pecica pe anul 2020, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350
din 2 decembrie 2005, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin d-na Dragoș Elisabeta, șef
Serviciu financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, domnul Antal Petru,
- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ,
- D-na Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica.
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