
                                                                   ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .116
                                                     din  24.09.2015

          PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
                           ALCONSILIULUI LOCAL PENTRU ANUL 2015

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa  ordinară,
din data de  24.09.2015

            Având în vedere:
      -     Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care propune Consiliului Local
aprobarea rectificării bugetului general consolidat pe anul 2015

- Raportul  doamnei  Bobeică  Dorina,  şef  serviciu  buget-contabilitate,prin  care  propune
rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local Pecica pentru anul 2015,

- O.G. nr. 20/2015- privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,
- Adresa  nr.  12577/03.09.2015  de  la  Consiliul  Judeţean  Arad  privind  alocarea  de  sume

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe
trim.III,

- Adresa nr. 1555/24.09.2015 de la Liceul Gheorghe Lazăr privind Programul de finanţare al
UE pt. proiectul Erasmus Plus,

- Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/30.12.2014,
- H.C.L.  nr.  115/24.09.2015  privind  aprobarea  participării  Liceului  Teoretic  „Gheorghe

Lazăr”Pecica  în  cadrul  proiectului  „Reach  the  Sky”finanţat  prin  Programul  de  finanţare
Erasmus Plus al U.E.,

- Prevederile art.36 din Legii nr. 273/2006 –privind finantele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ;

- Art.36, pct. 4, lit.a) din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locală, republicată 
şi actualizată,

- Avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica,
- votul ,,pentru” a  15  consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi 15 consilieri.

           În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată

                                       HOTĂRĂŞTE: 

 ART.1. – Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local pe anul 2015, 
după cum urmează:
  1.1.       -   Bugetul local:

        VENITURI                     Trim III 

Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri                                              

 (11.02.05)            +  198.000 lei  

 Venituri din vanz.bunuri din dom.privat                                               
             (39.02.07)                                                           +   179.000 lei    
  Donatii si sponsorizari                                                

    (37.02.01)                                           +       2.000 lei   
  Impozit pe mij.de transport pers.juridice
                 (16.02.02.02)                        -    95.000 lei

1



       CHELTUIELI                Trim III                  
               
Autoritati publice(51.02)
Autoritati -01.03. -ch.inv. -71.01.01           +     5.000 lei

       - 71.01.02                                              +   12.000 lei  

                  - 71.01.02             +     4.500 lei 

      - 71.01.02           +     10.000 lei

      - 71.01.02           +      4.000 lei

 
Servicii publice com.de evidenta -54.02
Servicii publice-20-ch.inv.-71.01.02                                              +     3.500 lei    

                                                                                    
Transport (84.02)                                                                                                                       
Drumuri-03.01-ch.mat.- 20.02                                                        +  198.000 lei        
   
Strazi-03.03-ch.mat-20.02           -     27.000 lei

Cultura ,recreere , religie -67.02
Casa cultura-03.06-ch.mat.-20.30.30                       +  1.900 lei                           

                      +     100 lei 
                                                                               
                   
Invatamant( 65.02)

 
Liceul Teoretic „Gh.Lazar”                          +  72.000 lei
    -03.02 – ch.pers.10 - 01.01           +  6.500 lei

    -04.01 – ch.pers.10 - 01.01                       -  6.500 lei
    - ch.mat.20 - 01.01           -  1.000 lei

- 01.02            -  5.000 lei
- 01.08           -  1.000 lei

    -04.02 – ch.mat.20 - 30.30                       +   7.000 lei
   -  ch.inv.71 - 01.01                       + 45.000 lei 
     -transf. 51-   01.01                                               +  27.000 lei                 

1.2. – Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, după cum urmează:
              
                VENITURI                                             Trim.III

Transferuri voluntare
Sume primite de adm.in cadrul unor progrm.
Cu finantare neram.
(37.08.06)                                  +  27.000  lei         
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       CHELTUIELI                                  Trim.III  

Invatamant  (65.08.)
LiceuGh.Lazar -04.02.Chelt.mat. 20.06.02                                +    13.500 lei

                                          20.30.30                                  +    13.500 lei 

ART.2. - Se modifică Lista de investiţii privind investiţiile finanţate din bugetul local pe anul 
2015, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  prin doamna Bobeică Dorina, şef 
serviciu financiar-contabil şi buget şi se comunică cu: 

- Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ,
- D-na Bobeică Dorina, şef serviciu financiar-contabil şi buget.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
   TOTH  GHE. CSABA                                                      MOŢ ADELA
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	HOTĂRĂŞTE:

