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ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR . 7
DIN 31.01.2014
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL
PECICA PENTRU ANUL 2014

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de
31.01.2014:

- expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care propune aprobarea bugetului
-

-

pe anul 2014,
raportul doamnei Bobeică Dorina, şef serv. Buget-contabilitate în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Pecica,
adresa nr.1428/30.01.2014 de la Consiliul 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 nr.1066/23.01.2014 de la DGFP 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,lit.(a) din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale,
republicată,
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr.356/18.12.2013,
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, OUG nr. 99/2013,
Ordinul nr. 1792/24.12.2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanŃarea şi plata cheltuielilor,
Adresa nr. 997/21.01.2014 de la ANAF privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor
de personal aferent bugetului general centralizat al unităŃilor administrativ-teritoriale,
pentru anul 2014,
Adresa nr. 182/07.01.2014 de la ANAF privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elewv/preşcolar şi stabilirea finanŃării de bază a
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat,
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica
- votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi 16 consilieri.
- In temeiul art. 45 pct. I din Legea 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, republicată

HOTĂRĂŞTE:
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă bugetel iniŃial consolidat pe anul 2014, după cum urmează:
1.1. Bugetul local – 34.491 miilei conform anexelor 1-3;
1.2. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii - 2.080
miilei conform anexelor 4-6;
1.3. Bugetul creditelor interne şi externe – 8.000 miilei, conform anexei 7;
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1.4.

1.5.

Lista de investiŃii pe anul 2014 privind incestiŃiile finanŃate din bugetul local,
bugetul instituŃiilor publice finanŃate din bugetul local şi subvenŃii, bugetul
creditelor interne şi externe, conform anexei 8;
Calendarul evenimentelor cultural sportive pe anul 2014, conform anexei 9;

ART. 2- Se aprobă creditul de angajament pentru proiectul multianual Modernizare clădirea mică
Şcoala nr. 2 Pecica”, după cum urmează:
Lucrari : Total = 959.717,91 lei din care :
- Anul 2014 - 266.321,95 lei
- Anul 2015 - 693.395,96 lei
Dirigintie de santier : Total = 37.200,00 lei din care :
- Anul 2014
- 8.680,00 lei
- Anul 2015
- 28.520,00 lei
ART. 3. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează şef serviciu financiar contabil şi se
comunică cu:
- InstituŃia Prefectului – JudeŃul Arad–Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartiment Juridic
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