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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                 HOTĂRÂREA  NR . 3 
                                                                    09.01.2014 
 
                PRIVIND APROBAREA ÎNCHIDERII EXERCIłIULUI BUGETAR AL  
                                                        ANULUI 2013 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa extraordinară din data de 
09.01.2014 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului oraşului Pecica, 
- raportul d-nei Bobeică Dorina, şef serv.financiar-contabil şi buget, 
- prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice, 
- art. 45, lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
- ordin nr. 2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2013, 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- votul pentru a      consilieri din cei 17 în funcŃie, fiind prezenŃi 16 consilieri, 

         În temeiul artz. 45, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, republicată. 
 
                                      HOTĂRĂŞTE                                      HOTĂRĂŞTE                                      HOTĂRĂŞTE                                      HOTĂRĂŞTE::::    
  
ART.1. – Se aprobă  execuŃia bugetară la 31.12.2013 după cum urmează: 

 
1.1.    BUGETUL LOCAL 

            ÎNCASĂRI   REALIZATE                                                   31.12.2013                                                                 
 -  Taxe  şi impozite locale                                                 4.744.840,31 lei 
-   Cote def.din impozitul pe venit                                                    4.035.279,23 lei 
-  Sume alocate din cote def.pt.echilibrarea.bug.local  1.450.444,00 lei 
-  Sume def.din TVA pt.finanŃarea ch.descentralizate  4.990.582,00 lei 
-  Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local      739.000,00 lei 
-  Alte venituri                                                                                  1.809.308,83 lei 
-  Sume primite in cadrul mecanismului dec. cererilor de plata      4.045.141.69 lei 
-  SubvenŃii  de la bugetul de stat                                                        757.608,47 lei 
-  Sume primite de la UE-Fondul European de Dezvoltare 
    regională                                                                                       2.891.244,82 lei 
-  Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate –sume din  
excedentul bugetului local utilizate pentru finanŃarea cheltuielilor  
secŃiunii de dezvoltare                                                                         115.000,00 lei 
 
   Total  incasari                                                                             25.578.449,35 lei   
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             PLĂłI EFECTUATE                   31.12.2013   
 
-  Cheltuieli de personal      6.522.403,00 lei 
-  Cheltuieli materiale       6.508.706,95 lei 
-  Dobanzi           267.460,96 lei 
-  Transferuri           725.000,00 lei 
-  Proiecte cu fin.nerambursabila     5.989.407,04 lei 
-  Asistenta sociala          259.561,00 lei 
-  Alte cheltuieli          411.425,00 lei 
-  Investitii        2.482.529,04 lei 
-  Rambursari de credite                                                                    2.404.661,93 lei 
 
    Total plăti efectuate                25.571.154,92 lei 
 
 
 
 1.2. Bugetele instituŃiei publice finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii din bugetul local.   
 
           INCASARI   REALIZATE 
 
-  Alte venituri          230.571,04 lei 
-  Subventii           725.000,00 lei                                         
         Total incasari          955.571,04 lei     
 
 
          PLATI  EFECTUATE 
-  Cheltuieli de personal         275.229,00 lei 
-  Cheltuieli materiale          587.747,09 lei 
-  Investitii             83.771,20 lei 
            Total plati efectuate                                                               946.747,29 lei 
 
 
                                                                                  
 
1.3. Bugetul creditelor interne si externe  
 
          PLATI  EFECTUATE 
-  Proiecte cu finantare nerambursabila                 727.385,70 lei 
            Total plati efectuate                                                              727.385,70 lei 
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ART. 2. – Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local din anul precedent, a 
deficitului secŃiunii de dezvoltare din anul curent astfel: 
 
           Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secŃiunii de funcŃionare s-au închis prin contul de 
excedent al secŃiunii de funcŃionare. 
                              
 Veniturile secŃiunii de funcŃionare -      14.698.478,47 lei  
            Cheltuielile secŃiunii de fucŃionare -     14.694.556,91 lei  
  Excedent  la 31.12.2013                                 3.921,56 lei  
 
 
 Conturile de venituri şi cheltuieli ale secŃiunii de dezvoltare s-au închis prin contul de deficit al 
secŃiunii de dezvoltare deoarece s-au dedus sumele din excedentul anului  precedent pentru acoperirea 
cheltuielilor de capital  din anul curent.  
 
 Veniturile secŃiunii de dezvoltare -        10.764.970,88 lei 
            Cheltuielile secŃiunii de dezvoltare -     10.876.598,01 lei 
      Deficit la 31.12.2013                                   111.627,13 lei 
  
  

 
ART. 3.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin şef 
serviciu financiar-contabil Bobeică Dorina şi se comunică cu: 
- InstituŃia Prefectului – judeŃul arad – Serviciul Juridic şi Contencios                            

Administrativ – Compartiment Juridic 
 
 

  
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
     CHIFOR VASILE                                                                          MOł ADELA 

 


