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

HOTĂRÂREA NR. 177
Din 20 OCTOMBRIE 2020
Privind aprobarea execuției bugetelor pentru trimestrul III al anului 2020
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 20.10.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa domnului primar Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 39778 din
14.10.2020,
-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 ......... consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ............. 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 III 2020, după cum urmează:
BUGETUL LOCAL
ÎNCASĂRI REALIZATE
-

Taxe şi impozite locale
Cote def.din impozitul pe venit
Sume def.din TVA pt.finanţarea ch.descentralizate
Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.local
Alte venituri
Varsaminte din sect. de funct.pt.fin.sect.de dezvoltare
Varsaminte din sectiunea de dezvoltare
Donații și sponsorizări
Venituri din valorif. unor bunuri din domeniul privat
Sume din excedentul bugetului local
Sume primite prin mecanism.decontare cereri de plată
Subvenţii de la bugetul de stat – ajutoare încălzire
Subvenţii de la bugetul de stat – sănătate
Subvenţii de la bugetul de stat – alte ad .(APIA)
Subvenţii de la alte administratii (Centrul Cultural)
Subvenţii de la bugetul de stat - PNDL
Sume alocate din bugetul AFIR
Sume primite de la UE

30.09.2020
4.576.994,76 lei
6.461.690,32 lei
1.982.000,00 lei
2.122.000,00 lei
918.151,08 lei
- 1.630.000,00 lei
1.630.000,00 lei
0,00 lei
466.819,22 lei
490.000,00 lei
0,00 lei
240,00 lei
47.150,00 lei
3.689,77 lei
20.000,00 lei
1.909.916,31 lei
39.844,95 lei
351.358,25 lei

Total incasari

19.389.854,66 lei

PLĂŢI EFECTUATE
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli materiale
- Dobanzi
- Transferuri intre unitati
- Proiecte cu fin.nerambursabila
- Asistenta sociala
- Alte cheltuieli
- Investitii
- Participare la capital
- Rambursari de credite
- Plati ef.in anii precedenti si recup .in anul curent

30.09.2020
7.267.035,00 lei
5.853.438,09 lei
98.486,24 lei
100.000,00 lei
216.793,90 lei
450.315,20 lei
814.520,00 lei
4.099.775,74 lei
30.000,00 lei
217.951,02 lei
- 137.985,00 lei

Total plăti efectuate

19.010.330,19 lei

Veniturile secţiunii de funcţionare Cheltuielile secţuinii de fucţionare -

14.501.915,93 lei
14.466.271,27 lei

Excedent la 30.09.2020
Veniturile secţiunii de dezvoltare Cheltuielile secţiunii de dezvoltare -

35.644,66 lei
4.887.938,73 lei
4.544.058,92 lei

Excedent la 30.09.2020

343.879,81 lei

- La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent de
- La secţiunea de dezvoltare ne-am inregistrat cu un excedent de
- La data de 30.09.2020 sunt înregistrate plăţi restante însumând
La Secțiunea de funcționare –
- sub 30 zile328.924,80 lei
- peste 30 zile- 152.419,59 lei
- peste 60 zile34.241,23 lei
La Secțiunea de dezvoltare –
- sub 30 zile324.862,18 lei
- peste 30 zile- 1.761.832,46 lei
- peste 60 zile5.950,00 lei

35.644,66 lei
343.879,81 lei
2.608.228,26 lei
515.585,62 lei

2.092.642,64 lei

- Gradul de realizare a veniturilor totale pe trim III 2020 este de 19,85%, iar gradul de realizare a
veniturilor proprii pe trim III 2020 este de 49,51%.
Art.2.Bugetele institutiei publice finantate integral din venituri proprii.
INCASARI REALIZATE
- Venituri din prestari servicii

60.729,00 lei

- Sume din excedentul anului precedent
Total incasari

11.848,62 lei
72.577,62 lei

PLATI EFECTUATE
- Cheltuieli de personal
- Cheltuieli materiale
Total plati efectuate

38.252,00 lei
18.938,45 lei
57.190,45 lei

Veniturile secţiunii de funcţionare Cheltuielile secţuinii de fucţionare Excedent la 30.09.2020

72.577,62 lei
57.190,45 lei
15.387,17 lei

- La secţiunea de funcţionare ne-am inregistrat cu un excedent de 15.387,17 lei
- La data de 30.09.2020 nu sunt înregistrate plăţi restante.
Art.3. 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,
CARDOȘ OVIDIU ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

