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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 117 
                                                               DIN   23.10.2014 

 
       PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 

ALCONSILIULUI LOCAL PENTRU ANUL 2014 
 
 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară, din 
data de  23.10.2014 

 
            Având în vedere: 
      -    Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care propune Consiliului Local aprobarea 
rectificării bugetului general consolidat pe anul 2014 

- Raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate,prin care propune 
rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local Pecica pentru anul 2014, 

- 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, 

- Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/18.12.2013, 
- Ordinul nr. 9/2014 – privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, 
- Adresa nr. 12881/08.10.2014 de la ALFP Arad privind suplimentarea sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate + sentinŃe 
învăŃământ, 

- Adresă  nr. 12879/08.10.2014 şi 13388/21.10.2014 de la AJFP Arad – privind 
suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal+sentinŃe învăŃământ, 

- Adresa nr. 14512/09.10.2014 de la Cons. Jud. Arad privind suplimentarea din cota de 
20 % din Sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din impozitul 
pe venit pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală, 

- Adresa nr. 14800/14.10.2014 de la Cons.Jud. Arad privind alocarea de sume defalcate 
din TVA destinate finanŃării drumurilor, 

- Avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- votul ,,pentru” a 13   consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi  13   consilieri. 

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

                                             HOTĂRĂŞTE:  
 
 ART.1. – Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Consiliului Local pe anul 2014, 
după cum urmează: 
 

1.1. Bugetul local 
 
        VENITURI              Trim IV   
 
Sume defalcate din TVA  
Pt.finant.ch.descentralizate                                                
     (11.02.02)       +  24.000 lei           
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Sume defalcate din TVA  
 Pt.drumuri                                               
     (11.02.05)       + 300.000 lei    
 
 
Sume defalcate din TVA 
 Pt.echilibrarea bug.locala                                                
     (11.02.06)       + 225.000 lei    
 
 
Impozit pe cladiri pers.fizice 
                 (07.02.01.01)      - 100.000 lei    
 
   
Impozit pe cladiri pers.juridice 
                 (07.02.01.02)      - 160.000 lei  
 
         
Impozit pe terenuri pers.fizice 
                 (07.02.02.01)      - 130.000 lei  
 
 
Impozit pe terenuri pers.juridice 
                 (07.02.02.02)      -   60.000 lei  
 
 
 
        CHELTUIELI          Trim IV                      
  
 
 Autoritati publice(51.02) 
Autoritati -01.03 –ch.inv.71.01.03                            +  30.000 lei    
                                      
         71.01.30      -   21.000 lei 
        
                                                                                                       
Cultura ,recreere , religie -67.02      
Casa de cultura-03.06-transf.-51.01.01                                    +  70.000 lei     
 
          
   
Asistenta  sociala(68.02)          
Asist.in caz de invalid.-05.02 –ch.pers.10.01.01        + 34 000 lei    
  
                  
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50   - ch.inv.    71.01.03                         -  47.000 lei    
                                             
                                                                                                             
             -ch.mat- 20.01.05    + 12.000 lei 
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Iluminat public-06-  ch.inv.  71.01.01                                 + 21.000 lei   
                                                         
                                                                                                                 
 Transport (84.02)                                                                                                                                                                           
Dr. si pod.-03.01-ch.inv.- 71.01.01                                  + 300.000 lei           
         
                             -  71.01.01        - 300.000 lei   
                                
Invatamant( 65.02)                      
 
� Liceul Teoretic „Gh.Lazar”                 - 115.000 lei     
 
    -03.01 – ch.pers.10 - 01.01     - 7.500 lei 
   - 01.06     - 1.600 lei 
   - 01.30               +    900 lei 
   - 03.01     - 1.500 lei 
   - 03.02     -    300 lei 
   - 03.03     -    500 lei 
   - 03.04     -    300 lei 
   - 03.06     -    400 lei 
 – ch.mat.20 - 01.09     -  2.000 lei 
     
 
    -03.02 – ch.pers.10 - 01.01     +29.600 lei   
   - 01.06     -   1.000 lei 
   - 01.11     -   5.000 lei 
   - 01.30     +  5.500 lei 
   - 03.01     +  9.700 lei 
   - 03.03     +  2.100 lei 
   - 03.06     -   3.200 lei   
 – ch.mat.20 - 01.08     -   3.000 lei 
   - 02     +20.000 lei  
  
 
    -04.01 – ch.pers.10 - 01.01     -82.600 lei 
   - 01.11     -13.000 lei 
   - 01.30      +11.400 lei 
   - 03.01     -16.200 lei 
   - 03.03     -  3.800 lei 
   - 03.06     -  3.900 lei 
 – ch.mat.20 - 01.30     -  5.000 lei 
     
    -04.02 – ch.pers.10 - 01.01     + 8.500 lei 
   - 01.06     -  1.900 lei 
   - 01.11     -23.000 lei 
   - 01.30     -  5.900 lei 
   - 03.01     -  3.200 lei 
   - 03.02     -     900 lei 
   - 03.03     -  1.700 lei 
   - 03.04     -     400 lei 
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                - 03.06               -  4.900 lei   
   - ch.mat.20    - 01.03                        -10.000 lei    
      
  
� Scoala Gimnaziala nr.2               + 92.000 lei  
 
     
   -03.01 – ch.pers.10 - 01.01     +11.000 lei 
   - 01.11      +  1.000 lei 
   - 03.01                +  3.000 lei 
   - 03.03                +  1.000 lei 
    
   -03.02 – ch.pers.10 - 01.01     +12.000 lei 
   - 03.01                +  2.000 lei 
   - 03.03                +  1.000 lei 
 
   - ch.inv. – 71 - 01.01         +160.000 lei 
   - 01.01     - 150.000 lei 
 
   -04.01 – ch.pers.10 - 01.01     +34.000 lei 
   - 01.30      +  4.000 lei 
   - 03.01                +11.000 lei 
   - 03.03                +  1.000 lei 
   - 03.06     +  1.000 lei 
 
        
� Gradinita PP               + 23.000 lei    
 
   -03.01 – ch.pers.10 - 01.01     +17.000 lei 
   - 01.30      +  1.600 lei 
   - 03.01                +  4.400 lei 
 

1.2. Se aprobă  repartizarea sumei de 227.000 lei , reprezentand rezerva bugetara la 
dispozitia autoritatilor locale pe anul 2014  dupa cum urmeaza : 

 
 
              Trim.IV 
                     
Servicii publice com.de evidenta -54.02 
Servicii publice-10-ch.pers.10.01.01                         +     6.000 lei               
                                                                                                                   
 
Ordine publica si siguranta nationala -61.02 
Protectie civila-05-ch.pers.10.01.01                          +    6.000 lei               
 
 
Cultura ,recreere , religie -67.02                  
Tineret-05.02- alte ch. 59.11                                    +  28.000 lei      
        
Asistenta  sociala(68.02)                      
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Asist.in caz de invalid.-05.02  
 - ch.pers.-10.01.01                                      +  15.000 lei  
    - 10.03.01                                      +  10.000 lei 
    - 10.03.03                                  +    2.000 lei 
 
     -  ind.  -   57 .02.01                                 +   15.000 lei                            
 
  
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50    - ch.pers.-10.01.01                      +  20.000 lei  
                 - 10.03.01                      +   4.000 lei 
            - 10.03.03 +   1.000 lei 
                             - ch.mat.   -20.01.05                     +100.000 lei             
    20.01.06  +  20.000 lei    
     
ART.2. Bugetul instituŃiei publice finanŃată din venituri proprii şi subvenŃii din bugetul 
local. 
 
         VENITURI                     Trim IV                    
 
Subventii pentru institutii publice 
     (43.10.09)                  + 70.000 lei   
                       
  
        CHELTUIELI                                                                Trim IV                      
 
                                          
Cultura ,recreere si religie (67.10) 
Casa de cultura -03.06 - ch.mat. –20.30.30                       +  65.000 lei                               
                         - ch.inv.-  71.01.30            +    5.000 lei        
 
 
 
ART.3.Se modifică Lista de investiŃii privind investiŃiile finanŃate din bugetul local pe 
anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.4.Se modifică Calendarul evenimentelor culturale pe anul 2014, conform anexei nr. 
2 ce face parte din prezenta hotărâre. 
 
ART.5 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul  prin doamna Bobeică Dorina, 
şef serviciu buget-contabilitate şi se comunică cu:  

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 
- D-na Bobeică Dorina, şef serviciu buget-contabilitate 

 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
            POPA DORU                                                                                  MOł ADELA 

 


