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     ROMÂNIA 
     JUDEłUL ARAD 
     ORAŞUL PECICA 
    CONSILIUL LOCAL 

                      
HOTĂRÂREA  NR. 39 

DIN 08.04.2013 
 
PRIVIND  APROBAREA  BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL   
CONSILIULUI LOCAL PECICA PE ANUL 2013 
 
    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară, din 
data de  08.04.2013   
 
Având în vedere: 
      - Expunerea de motive a  primarului oraşului Pecica prin care propune Consiliului Local 
aprobarea bugetului pe anul 2013 
       - raportul doamnei Bobeică Dorina şef serviciu buget-contabilitate în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Pecica 
       - adresa cu nr. 4368/27.03.2013 a Consiliului JudeŃean Arad privind repartizarea pe trimestre a 
cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor defalcate 
din impozitul pe venit, destinate susŃinerii programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură 
        - adresa cu nr. 4347 din data de 27.03.2013 a D.G.F.P. –JudeŃul Arad, privind repartizarea pe 
trimestre a indicatorilor sumelor defalcate din TVA şi a sumelor alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit. 
      - prevederile art.36 pct. 4, litera a   din Legea nr. 215/2001- Legea AdministraŃiei Publice 
Locale republicată 
       - prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013 
       - Legea 284/2010- lege cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri 
publice  
      - prevederile art. 8 litera b, 39 al Legii nr. 273 din 29  iunie 2006 privind finanŃele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare 
       - avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica 
       - votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi  17  consilieri  
                                In temeiul art. 45  pct. I din Legea  AdministraŃiei Publice  Locale republicată     
   
                                             HOTĂRĂŞTE 
 
   ART.1. Se aprobă  bugetul general consolidat  al  Consiliului Local Pecica pe anul 2013 format 
din următoarele bugete: 

a. Bugetul Local şi estimări pentru anii 2014-2016 conform anexelor 1-3  ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b. Bugetul InstituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii din bugetul 
local Local şi estimări pentru anii 2014-2016 conform anexelor 4-6  ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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c. Bugetul creditelor interne şi externe şi estimări pentru anii 2014-2016 conform 
anexei 7 

ART. 2-  Se aprobă lista de investiŃii pe anul 2013  conform anexei 8 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 ART. 3 –Se aprobă Calendarul de evenimente pe anul 2013 conform anexei nr. 9 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  ART.4-  Cu ducere la Îndeplinire a prezentei se ÎncredinŃează secretarul şi se comunică cu: 
Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 
 
          Preşedinte de şedinŃă                                     Contrasemnează, secretar 
              PUTA DORIN                                               MOł ADELA   


