
 
 
 
 
 
             
                                             HOTĂRÂREA NR. 185 
                                              Din  11 noiembrie 2020 
            Privind  rectificarea bugetului general al Consiliului Local Pecica pentru anul 2020 
 
        Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 11.11.2020, 
        Având în vedere: 
        -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr. 42216 din  
         10.10.2020, 
        - Nota de Fundamentare nr.41182 din 02.11.2020 al d-nei Luculescu Mariana, șef Serviciul de  
         Gospodărire Comunală și Salubrizare a orașului Pecica, privind necesitatea și oportunitatea 
         efectuării cheltuielilor de investiții pentru achiziție dotare ”Măturătoare stradală  
         multifunțională și multi-sezonieră CITYMASTER 600”,. 
        -Raportul de specialitate al doamnei Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget, 
       -Prevederile art. 49 al (4)-(7) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice,  
         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, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul „pentru” a 14  consilieri, ”abținere”a 3 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 achiziționarea obiectivului de investiție ”Măturătoare stradală multifunțională și 
multi-sezonieră CITYMASTER 600” pe baza Notei de Fundamentare privind necesitatea și 
oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții pentru achiziție dotare ”Măturătoare stradală 
multifunțională și multi-sezonieră CITYMASTER 600”, nr.41182 din 02.11.2020. 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, după 
cum urmează: 
   
             CHELTUIELI                                           TRIM. IV   
          
Pentru Serviciul de Gospodărire Comunală și Salubrizare 
     a Orașului Pecica,  CIF RO41975851  
 
    Locuințe, servicii de dezvoltare (70.10) 
   Alte serv.dezv comunala -50.00 –ch. inv- 71.01.02  +         120.000 lei 
                      
  
                                        - ramburs.credite-81.02.05             -         120.000 lei 
                     
Vărsăminte din SF în SD  11.276,24 mii lei, pentru Bugetul Local. 
Vărsăminte din SF în SD 224,00 mii lei, pentru Bugetl Instituțiilor Publice și Activităților finațate 
integral sau parțial din Venituri Proprii. 
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Art.3. 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.4.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. 
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