ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR……….
Din …………………………
Privind rectificarea bugetului general al Consiliului Local Pecica pentru anul 2020
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.11..2020,
Având în vedere:
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 42425 /11.11.2020
-Raportul de specialitate al doamnei Drago Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget,
-Prevederile art. 29, art.49, alin.(4-7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,
-Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
-Prevederile art.129, alin.(2),lit.b), alin.(4),lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
- In temeiul prevederilor art.136, alin.(1), alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general al Consiliului Local al orașului Pecica, după cum
urmează:
Rectificarea bugetului local, astfel:
VENITURI
Trim.IV
Venituri din vanz.bunuri din dom.privat
(39.02.07)

+

CHELTUIELI

74.700 lei
Trim.IV

Oraș Pecica
Ordine publică și siguranța naținală (61.02)
Poliție Locală -03.04 – ch.mat.– 20.05.01
-ram.cred – 81.02.05

+

4.000 lei

-

25.000 lei

Cultura, recreere si religie (67.02)
Intret spatii verzi -05.03 –ch.mat.-20.01.30

+

66.000 lei

Locuințe, servicii de dezvoltare (70.02)
Alte serv.dezv comunala -50.00- ch.mat.– 20.01.30

+

11.000 lei

- ch.mat.– 20.05.30
- ch.inv.– 71.01.01

+
+

125.000 lei
24.000 lei

- ch.inv.– 71.01.02

+

11.000 lei

Protecția mediului (74.02)
Salubritate -05.01 – ch.mat.– 20.30.30

-

150.000 lei

Transporturi (84.02)
Străzi-03.03 -ch.inv.- 71.01.30

+

8.000 lei

Vărsăminte din SF în SD 11.276,24 mii lei, pentru Bugetul Local.
Vărsăminte din SF în SD 224,00 mii lei, pentru Bugetul Instituțiilor Publice și Activitățălor finațate
integral sau parțial din Venituri Proprii.
Art.2. Se modifică Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul
2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dragoș Elisabeta,
șef Serviciu financiar-contabil și buget şi se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic,
-Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciu financiar-contabil și buget.

INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

