
 
 
 
 
 
             
                                         HOTĂRÂREA NR. 123 
                                           Din 22 IULIE  2020 
 
            Privind aprobarea execuției bugetelor pentru  trimestrul II al anului 2020 
 
            Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 22.07.2020. 
            Având în vedere: 
           -Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.29301 din 
            03.07.2020, 
           -Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și 
            buget, 
           -Prevederile art.49, alin.(11), alin.(12) din Legea nr. 273/2006 –privind finantele 
            publice locale ; 
           -Prevederile art.88 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.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
           privind Codul administrativ, 
                                                                  HOTĂRĂŞTE:  
 
Art.1.Se aprobă execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor pe trimestrul II 2020, după cum urmează: 
        
      1.1.BUGETUL LOCAL 
 
        ÎNCASĂRI REALIZATE                                        30.06.2020 
 
 -  Taxe  şi impozite locale                                                            3.679.704,64 lei 
 -   Cote def.din impozitul pe venit                                                              4.250.248,12 lei 
 -  Sume def.din TVA pt.finanţarea ch.descentralizate             1.306.000,00 lei 
 -  Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local              1.538.000,00 lei 
 -  Alte venituri                                                                                                539.574,22 lei 
 -  Varsaminte din sect. de funct.pt.fin.sect.de dezvoltare                      - 1.100.000,00 lei 
 -  Varsaminte din sectiunea de dezvoltare                          1.100.000,00 lei 
 -  Donații și sponsorizări                                                                                           0,00 lei 
 -  Venituri din valorif. unor bunuri din domeniul privat                           431.219,42 lei 
 -  Sume din excedentul bugetului local                  450.000,00 lei 
 -  Sume primite prin mecanism.decontare cereri de plată                                        0,00 lei 
 -  Subvenţii  de la bugetul de stat – ajutoare încălzire                                          240,00 lei 
 -  Subvenţii  de la bugetul de stat – sănătate                                                    30.950,00 lei 
 -  Subvenţii  de la bugetul de stat – alte ad .(APIA)                                          3.689,77 lei 
 -  Subvenţii  de la bugetul de stat - PNDL                                                  1.579.171,13 lei 
 -  Sume primite de la UE                                                                                 12.184,52 lei 
 -  Sbventii de la alte administratii                                          0,00 lei 
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    Total  incasari                                                                                       13.820.981,82 lei 
  
 
            PLĂŢI EFECTUATE                                               30.06.2020 
-  Cheltuieli de personal                 4.894.477,00 lei 
-  Cheltuieli materiale                  4.140.039,24 lei 
-  Dobanzi                       48.551,24 lei 
-  Transferuri intre unitati                     100.000,00 lei 
-  Proiecte cu fin.nerambursabila                                           139.144,12 lei 
-  Asistenta sociala          245.622,00 lei 
-  Alte cheltuieli          311.817,00 lei 
-  Investitii                  3.301.588,49 lei 
-  Rambursari de credite                                                                                   110.497,60 lei 
-  Plati ef.in anii precedenti si recup .in anul curent               -  137.985,00 lei 
 
    Total plăti efectuate                             13.153.751,69 lei 
                             
Veniturile secţiunii de funcţionare -                                                            10.248.406,75 lei  
Cheltuielile secţuinii de fucţionare -                                                              9.617.867,80 lei  
 
 Excedent  la 30.06.2020                                                                                  630.538,95 lei  
  
Veniturile secţiunii de dezvoltare -                                                                3.572.575,07 lei 
            Cheltuielile secţiunii de dezvoltare -                                                 3.535.883,89 lei 
 
 Excedent la 30.06.2020                                                                                     36.691,18 lei 
  
- La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent  de                 630.538,95 lei 
- La secţiunea de dezvoltare ne-am inregistrat cu un excedent  de                     36.691,18 lei 
 
- La data de 30.06.2020 sunt înregistrate plăţi restante însumând                    365.020,80 lei 
                                                            - sub 30 zile-        111.697,03 lei 
 - peste 30 zile-       93.838,13 lei  
 - peste 60 zile-     159.485,64 lei 
 
- Gradul de realizare a veniturilor totale pe trim II  2020 este de  17,53%, iar gradul de 
realizare a veniturilor proprii pe trim II  2020 este de  50,51%. 
  
 
1.2.bugetele institutiei publice finantate integral din venituri proprii  
 
          INCASARI REALIZATE 
 
-  Venituri din prestari servicii                                    34.967,00 lei 
-  Sume din excedentul anului precedent                       11.848,62 lei    
                                      
         Total incasari                         46.815,62 lei     
 
 
          PLATI  EFECTUATE 
 
-  Cheltuieli de personal                         25.385,00 lei 
-  Cheltuieli materiale              17.743,30 lei 



 
       Total plati efectuate                                                                                   43.128,30 lei 
 
 
Veniturile secţiunii de funcţionare -                                                             46.815,62 lei     
  Cheltuielile secţuinii de fucţionare -                                                                43.128,30 lei 
 
 Excedent  la 30.06.2020                                                                                        3.687,32 lei  
 
  - La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent  de  3.687,32 lei 
                                                                                
- La data de 30.06.2020 sunt  înregistrate plăţi restante însumând             1.192,95 lei 
                                                            - sub 30 zile –                                            425,00 lei  
   - peste 30 zile -                                          470,45 lei 
                                                            - peste 60 zile –                                          297,50 lei 
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dragoș Elisabeta, 
  șef serviciu financiar-contabil și buget şi se comunică cu: 
                -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
                -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica, doamna Dragoș Elisabeta. 
 
 
 
 
 
 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, 
   SELEGEAN TRAIAN                                                  MOȚ ADELA LILIANA 


