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 ordinară din data de 22.07.2020,
Având în vedere:
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 29302 din 03.07.2020,
-Prevederile art. 36, alin.(1), 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.2, alin.(1) din Normele metodologice din 18.02.2016 de aplicare a prevederilor
O.U.G. nr.40/2015-privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020,
-Prevederile art.129, alin.(2),lit.b), alin.(4),lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri.
- In temeiul prevederilor art.136, alin.(1) , alin.(2), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 40.000 lei din rezerva bugetară la dispoziția autorității locale pe
anul 2020, după cum urmează:
Trim.III
Asigurari si asist.sociala –(68.02)
Alte chelt în dom.asist soc-50.50- ch.sal.-57.02.01

+

40.000 lei

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului general al Consiliului Local al orașului Pecica, după cum
urmează:
Bugetul local:
VENITURI
Sume prim. in contul platilor ef. in anul curent de la UE
(48.02.01.01)

Trim III
+ 5.110.000 lei

CHELTUIELI
Autoritati publice (51.02)
Autoritati executive -01.03 – ch.mat.– 20.30.01

Trim III

+

3.000 lei

-alte chelt- 59.40.00
-ch.inv – 71.01.02
-ch.inv- 71.01.30

+

3.000 lei
50.000 lei
50.000 lei

Alte servicii publice genrale (54.02)
Alte serv.publice gen -50.00 – ch.mat.– 20.05.30

+

60.000 lei

Ordine publică și siguranța naținală (61.02)
Poliție Locală -03.04 – ch.pers.– 10.01.01

-

20.000 lei

-ch.pers – 10.01.06

+

20.000 lei

-05.00 – ch.mat.– 20.01.30

+

10.000 lei

-ch.mat – 20.02

+

15.000 lei

Prot.Civilă țo PSI

-ch.mat – 20.05.30

-

11.000 lei

Învățământ (65.02)
Alte ch.in dom înv -50.00-ch.inv.-71.01.01

+

43.000 lei

Serv de sănăt publ-08.00 – ch.pers.– 10.01.01

-

2.000 lei

-ch.pers – 10.01.06

+

2.000 lei

+

10.000 lei

+

203.500 lei
5.000 lei

Sănătate (66.02)

Cultura, recreere si religie (67.02)
Case de Cultura-03.06-ch.mat.-20.01.30
-ch.mat.-20.30.30
-ch.inv -71.01.03
Alte serv culturale -03.30 -pr.fin.FEN.-58.01.02

+

13.000 lei

Sport -05.01-ch.inv.-71.01.01

+

128.000 lei

-

602.000 lei

Tineret -05.02-alte chelt.-59.11
Intret spatii verzi -05.03 -pr.fin.FEN.-58.01.02
-58.01.03

+
741.000 lei
+ 1.650.000 lei

Servicii religioase -06.00-alte chelt.-59.12

-

Alte serv cult.recree.religie -50.00 -pr.fin.FEN.-58.01.01
-58.01.02
-58.01.03

+ 3.420.200 lei
- 3.052.000 lei
+ 2.337.800 lei

15.000 lei

Locuințe, servicii de dezvoltare (70.02)
Alte serv.dezv comunala -50.00 – ch.mat.– 20.01.30
-ch.mat – 20.02

+
+

697.000 lei
52.000 lei

-ch.mat – 20.05.30

+

30.000 lei

-ch.inv – 71.01.01

+

160.000 lei

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

-

500.000 lei

Transporturi (84.02)
Transp in comun -03.02 – ch.mat.– 20.01.08

+

1.000 lei

-ch.mat – 20.01.09

-

1.000 lei

Străzi -03.03 – ch.mat.– 20.02

+

85.000 lei

-ch.inv – 71.01.01
-ch.inv. -71.01.30

+
-

102.500 lei
66.000 lei

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului din venituri proprii și subvenții, astfel:
Pentru Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare a Orașului Pecica, CIF RO41975851.
CHELTUIELI

TRIM III

Locuințe, servicii de dezvoltare (70.10)
Alte serv.dezv comunala -50.00 –ch. pers- 10.01.01

-

10.000 lei

-10.01.30

+

10.000 lei

-ch.mat.-20.01.01

+

1.000 lei

-20.01.02

+

5.000 lei

-20.01.04

+

7.000 lei

-20.01.05

-

200.000 lei

-20.01.09

+

35.000 lei

-20.01.30

+

140.000 lei

-20.24.02
-20.30.30

+
+

9.000 lei
3.000 lei

Vărsăminte din secțiunea de funcționre în secțiunea de dezvoltare 11.326,74 mii lei, pentru Bugetul
Local.
Vărsămintele din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 104,00 mii lei, pentru Bugetul
Instituțiilor Publice și Activităților finanțate integral sau parțial din Venituri Proprii.

Art.4. 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.5. Se modifică Calendarul activităților Casei de Cultură ” Doru Ioan Petescu” Pecica pe anul 2020,
privind anularea sau reprogramarea unor activități la altă dată, care produce influențe bugetare în
valoare de minus 203.500 lei, precum și retragerea/realocarea unor sume alocate din bugetul local al
orașului Pecica pe anul 2020, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se modifică Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
Orașului Pecica pe anul 2020, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350 din 2
decembrie 2005, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/ 2005, care produce
influențe bugetare în valoare de minus 617.000 lei, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.7.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

