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ROMÂNIA 
JUDEŢULăARAD 
ORAŞULăPECICA 
CONSILIUL LOCAL 
                                                          
                                                   HOT RÂREA  NR. 122 
                                                         DIN 29.09.2016 
 
           PRIVIND  RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL  
                    CONSILIULUI LOCAL PECICA PENTRU ANUL 2016 
 
      ConsiliulăLocalăalăOraşuluiăPecica,ăîntrunităînăşedin aăsaăextraordinar ,ădinădataădeă29.09.2016.ăă 
 

        Având în vedere: 

           - ExpunereaădeămotiveăaăprimaruluiăOra uluiăPecica,ăAntalăPetru, 
           - RaportulădoamneiăBobeic ăDorina,ă efăServiciulfinanciar-contabilă iăbugetăU.A.T.Pecica, 
           - Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015, 

           -Adresa nr. 8359/30.08.2016 de la AJFP Arad privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa 

            peăvaloareaăad ugat ăpentruăînv ț mânt, 
          -Adresaănr.ă2561/26.09.2016ădeălaăI. .J.Aradăprivindămodificareaăsumelorădefalcateădin taxa pe 

           valoareaăad ugat ăpentruăînv ț mânt,ăîntreă coli, 
          -Prevederile art.36 din Legea nr. 273/2006 – privindăfinanțeleăpubliceălocale, 
          -Prevederile art.36, pct. 4, lit.a) din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica 

           local ,republicat ,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare, 
          - Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica,  

           - Votul pentru a 13 consilieriădinăceiă17ăînăfunc ie,ăfiindăprezen iăă13 consilieri. 

      Înătemeiulăăart.ă45ădinăăLegeaăadministra ieiăpubliceălocaleănr.215/2001,ărepublicat ,ă 
 

                                                             HOT R ȘTE: 
 

Art.1. Seărectific ăbugetulăgeneralăconsolidatăalăConsiliuluiăLocalăPecicaăpentruăanul 2016,ădup ăcumă
urmeaz : 
 

        VENITURI                                  Trim III                    
Sume defalcate din TVA                                                 

     (11.02.02)                              + 88.700 lei          

 

                     

Donatii si sponsorizari                                                 

     (37.02.01)                           +      3.250 lei        

 

            

 

Venituri din vanz.bunuri din dom.privat                                                

             (39.02.07)                                       +  200.000 lei 

 

          

Alte subv.primite de la admin. centrala pt. 

Finanțareaăunorăactivit țiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
             (43.02.20)                                        +   24.000 lei     
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        CHELTUIELI                   Trim III      
 

 

Invatamant( 65.02)                           + 102.700 lei            
 

 LiceulăTeoretică„Gh.Lazar”             +   46.600 lei             

 

    -04.02 – ch.pers.10 - 01.01               -  25.000 lei    

       - 01.01               + 52.000 lei    

   - 03.01               +   8.700 lei  

              - 03.02               +      300 lei   

                                      - 03.03               +   3.100 lei   

              - 03.04               +      100 lei  

   - 03.06               +      400 lei 

    -ch. mat .20-  30.30               +   7.000 lei      

 

 Scoala Gimnaziala nr.2   + 24.100 lei   

   

    -03.01 – ch.pers.10 - 01.01               +   13.000 lei   

       - 03.01               +     3.000 lei            

       - 03.02               +        100 lei             

   - 03.03               +     1.000 lei  

 

          

   -04.01- ch.mat.20 - 30.30               +    7.000 lei     

        

 Gradinita PP               + 32.000 lei  

 

      -03.01 – ch.pers.10- 01.01             + 28.000 lei    

        - 01.11             +   2.000 lei    

    - 03.01             +   1.000 lei   

    - 03.03             +   1.000 lei        

    

Autoritati publice(51.02) 
Autoritati -01.03 –ch.pers.10.01.01             -   2.000 lei  

     - ch.inv.  71.01.02                         + 15.000 lei  

                - ch.inv.  71.01.30                         +   5.000 lei . 

 

Ordine publica si sig.nat(61.02)        
 Protectie civila-05-ch.pers. -10.01.12                    +  2.000 lei   

 

Cultura ,recreere , religie -67.02   
Casaădeăcultur ă-03.06-ch.mat.- 20.30.30              +   77.250 lei   

       

Serviciiăşiădezvoltareăpublic ă(70.02) 
Alte servicii- 50   - ch. inv. 71.01.01                     -  114.000 lei    

                  71.01.01                     + 114.000 lei      
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            71.01.03                    +  22.000 lei    

                           - ch.mat .   20.01.05                   +   50.000 lei     

 

 

Transport (84.02)                                                                                                                                                                                                                                    
 Strazi-03.03-ch.inv.- 71.01.01                                     +    44.000 lei     

  

Art.2.- Seămodific ăăListaădeăinvestițiiăprivindăinvestițiileăfinanțateădinăbugetulălocalăpeăanulă2016ă iă
bugetulăcreditelorăinterneă iăexterneăpeăanulă2016ăconform anexei 1 laăprezentaăhot râre.  

    

Art.3. Cuăducereălaăîndeplinireăaăprezenteiăseăîncredin eaz ăprimarulăăprinădoamnaăBobeic ăDorina,ăşefă
serviciu buget-contabilitateăşiăseăcomunic ăcu:ă 
             -Prefecturaăjude uluiăArad,ăServiciulăjuridicăsiăcontenciosăadministrativ, 
             -D-naăBobeic ăDorina,ăşefăserviciuăbuget-contabilitate 

       

 

 

 

 

 

 
    PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCONTRASEMNEAZ ăSECRETAR, 

  PETE EUGENIA-AURELIA                                  MOȚăADELA 


