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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 140 

DIN 23.12.2013 
 
 

 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ALCONSILIULUI 
LOCAL PENTRU ANUL 2013 

 
  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară, din data de  
23.12.2013 
 
            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.10092/13.12.2013  de la Directia Generala programe Europene privind situatia 

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

- Adresa nr. 2610/16.12.2013  de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad privind 
suplimentarea Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe 
trimestrul IV a.c. 

- Ordinul nr. 1792/24.12.2013 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor 

- Avizul comisiilor de specialitate, 
- Votul pentru a 16 consilieri din cei 17 în funcŃie, fiind prezenŃi 16, 

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

                
 
                                          HOTĂRĂŞTE 
 
 ART.1. – Se aprobă bugetul general consolidat al Consiliului Local Pecica, după cum urmează: 
 

 VENITURI                             Trim IV                     
 
    
Sume defalcate din TVA                                                 
             (11.02.02)                          -   36.000 lei    
 
              
  Alte impozite si taxe 
              (18.02.50)               +    11.000 lei  
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  Venituri  din amenzi                                           
             (35.02.01)                          -    61.000 lei    
                       
  Venituri  din valorificarea unor bunuri                                           
             (39.02.01)                          +     1.000 lei    
           
  Venituri din vanz.bunuri din dom.privat                                                
             (39.02.07)                          +    60.000 lei                 
  
 
  Subventii de la bugetul de stat  pt.fin.sanatatii 
         (42.02.41)              -    11.000 lei 
 
 
Sume primite in contul platilor ef.in                                                  
      anul curent       (45.02.01.01)                         -   1.161.000 lei         Pr.Centru urban     
                           
Sume mec.decontare cereri de plata 
           (40.02.16)             +  1.161.000 lei     Pr. Centru urban    
 
         
 
 
 CHELTUIELI                           Trim IV                        
 
 
Cultura, recreere si religie(67.02) 
Intretinere spatii verzi -05.03- ch. mat. -20.01.30   +  11.000 lei      
       
 
 
Servicii şi dezvoltare publică (70.02) 
Alte servicii- 50  - ch.mat.-20.02                              -   11.000 lei   
 
        
 
Invatamant( 65.02) 
 Invatamant –Gh.Lazar- ch.pers.-10                        -  33.130 lei   
                                                   
                     -Sc.Gen.2- ch.pers.-10                         -    1.230 lei 
                                         
                     - Gradinita PP- 03.01-Ch.pers.10.02   -   1.640 lei                                                                       

 
ART.2.- Se aprobă creditul de angajament pentru proiectul multianual  « Modernizarea Zona Juncanu 
–Sala de Sport  » , după cum urmează :  
 
    Lucrari :  Total =  2.747.656,67 lei din care :                          

 -  Anul 2012     -    87.248,92  lei 
 -  Anul 2013     -  683.244,00  lei 
 -  Anul 2014     -1.977.163,75 lei 
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                         Dirigintie de santier :   Total =  35.000,00 lei din care : 
    -  Anul 2012      -    1.750,00  lei 

 -  Anul 2013      -    9.800,00  lei 
 -  Anul 2014      -  23.450,00  lei 

 
 

  ART.2.1.- Aprobarea creditului de angajament pentru proiectul multianual  « Modernizarea strazi 
in localitatea Sederhat  » , după cum urmează :  
 
    Lucrari :  Total =  1.698.595,38 lei din care :                          

 -  Anul 2013     -    175.173,65  lei 
 -  Anul 2014     -  1.167.312,12  lei 
 -  Anul 2015     -     119.120,03  lei 
 -  Anul 2016     -     116.153,13  lei 
 -  Anul 2017     -     120.836,45  lei   
 

                         Dirigintie de santier :   Total =  82.798,74 lei din care : 
    -  Anul 2013       -    8.237,65  lei 

 -  Anul 2014       -  56.545,88  lei 
 -  Anul 2015       -    6.027,14  lei 
 -  Anul 2016       -    5.878,12  lei 
 -  Anul 2017       -    6.109,94  lei 

ART.3.- Se aprobă lista de investiŃii pe anul 2013 conform anexei nr. 1. 
ART.4.- Se aprobă calendarul evenimentelor culturale pe anul 2013, conform anexei nr. 2. 
ART.5.- . -   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,                                                             SECRETAR, 
             KOCSIK EMERIC                                                                          MOł ADELA 

 


