
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   NR. 135 
DIN  11.12.2013 

 
 

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ALCONSILIULUI 
LOCAL PENTRU ANUL 2013 

  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  extraordinară, din data 
de  11.12.2013 
 
            Având în vedere: 
      -    Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care propune Consiliului Local aprobarea 
rectificării bugetului general consolidat pe anul 2013; 

- Raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serviciu financiar-contabil şi buget; 
- Prevederile art.36 din Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice locale ; 
- Art.36,pct.2, lit. “d “ din Legea nr.215/2001 –privind administratia publica locala ; 
- Legea bugetului de stat pe anul 2013  nr.5/2013, OUG nr.99/2013 
- Adresa nr.92733/28.11.2013  de la Directia Generala programe Europene privind situatia 

cheltuielilor aprobate conform cererii   de plata nr.4 pentru  proiectul <<Modernizare Centrul 
urban>> 

- Adresa nr. 1660/02.12.2013  de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad privind 
suplimentarea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe 
trimestrul IV a.c. 

 
     P R O P U N  

 
        VENITURI                             Trim IV                     
 
  Sume defalcate din imp.pe venit 
              (04.02.01)               +      4.000 lei  
   
  
Sume defalcate din TVA                                                 
             (11.02.02)                          +   32.000 lei                 
 
 
  Venituri  din recuperarea chelt. jud.                                           
             (33.02.28)                          +      6.000 lei    
                       
  Venituri  din dividende                                           
             (30.02.08)                          +    10.000 lei    
           
  Venituri din vanz.bunuri din dom.privat                                                
             (39.02.07)                          +    18.000 lei                 
  
 

ROMÂNIA 
 ORASUL PECICA 

 
 

ROMÂNIA 317235 – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468101; Fax:0257-468633 
 



  Donatii si sposorizari 
         (37.02.01)              +    82.000 lei 
 
 
Sume primite in contul platilor ef.in                                                  
      anul curent       (45.02.01.01)                         -     690.000 lei         Pr.Centru urban     
                           
Sume mec.decontare cereri de plata 
           (40.02.16)             +    690.000 lei     Pr. Centru urban            
 CHELTUIELI                           Trim IV                        
 
 
Autoritati publice(51.02) 
Autoritati -01.03- ch. pers. -10.01.01            -  11.000 lei      
              10.01.12                       -    8.000 lei 
            10.03.03                       -    3.000 lei 
                                            10.03.06                       -    6.000 lei 
                            -ch.mat.-  20.13                            -  11.000 lei   perfectionare 
                            -ch.inv.-   71.01.30                      +  17.000 lei    set harti topo. si  
                                                                                                              cadastrale   
                                            71.01.30                      +     1.000 lei  documentar ferma bivoli 
  
 
Alte servicii publice generale(54.02) 
Serv.pub. de evid a pers. -10 -ch.pers.-10.01.01     -  3.000 lei                      
                                                    10.01.13                 -  1.000 lei 
                                                    10.01.30                 -  1.000 lei 
                                                    10.03.01                 -  5.000 lei 
                                                    10.03.03                 -  1.000 lei 
                                                    20.01.30                +11.000 lei 
 
             
Ordine publica si sig.nat(61.02) 
 Politie locala -03.04 -ch.pers.  -10.01.01                 -  5.000 lei                      
                                                    10.01.06                 -  4.000 lei 

     10.01.13                 -  1.000 lei 
                                                    10.03.01                 -  3.000 lei 
         20.01.30               + 13.000 lei 
 
Sanatate(66.02) 
Serv.de sanatate pub. -08 -ch.pers.-10.01.01          -  9.000 lei                      
                                                    10.03.01                 -  1.800 lei 
                                                    10.03.03                 -     200 lei 
 
 
 
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50  - ch.pers.-10.01.01                        -      4.000 lei          
                                            10.01.13                        -      1.000 lei     
                                            10.01.30                        -      1.000 lei 
                                            10.03.01                        -      1.000 lei 
                                            10.03.03                        -      1.000 lei 
                                            20.01.30                       +      8.000 lei 
 



Protectia mediului(74.02) 
 Red. si contr.poluarii  -03 -ch.pers.  -10.01.01        -  17.000 lei                      
                                                            10.03.01          -  4.000 lei 
      10.03.03          -  1.000 lei 
Invatamant( 65.02) 
 Invatamant –Gh.Lazar- ch.pers.-10                         -  25.800 lei   
                                                      10.01.01               + 32.000 lei 
                     -Sc.Gen.2- ch.pers.-10                          + 25.800 lei 
                                        ch.mat.-20.02                      + 10.000 lei   reparatii gr.PN3 
 
                     - Gradinita PP- 03.01-Ch.mat.20.02     + 42.000 lei  reparatii Gr.Sederhat 
                                                                     20.05.30  + 40.000 lei   mobilier loc de joaca  
                 
                                                                                                         Gr.PP si Momac 
  
Asistenta  sociala(68.02) 
 Asist.in caz de invalid.-05.02 –ch.pers.-10.01.01     +  47.000 lei                          
                                10.03.01     +  10.000 lei   
                                                                 10.03.03     +   3.000 lei 
                                                                 10.03 06     +   1.000 lei 
                                                                 57.02.01     + 11.000 lei 
 
Transport (84.02)                                                                                                                                                                                                                                                           
Strazi 03.03- ch.inv.  -71.01.01                               +  10.000 lei   Moder.strazi Sederhat                                                                                                            
                                                                                                
 
ART.2. -   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin doamna Bobeică Dorina şef 
serviciu buget-contabilitate, şi se comunică cu:                            

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
      KOCSIK EMERIC                                                                             MOł ADELA 
 


