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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

HOTĂRÂREA  

 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2016 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa odinară din data de 22.12.2016, având în 

vedere următoarele: 

- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.249/14.12.2016 privind repartizarea sumelor defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.5053/16.12.2016; 

- adresa Consiliului Județean Timiș nr.17879/14.12.2016 înregistrată la Primăria Comunei Pesac 

sub nr.5054/16.12.2016; 

- adresa nr.1015/16.12.2016 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.5056/16.12.2016; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.5059/16.12.2016 prezentat de domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-cu atribuții 

delegate de contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al primăriei, prin 

care propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2016; 

- prevederile Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;  

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.10/01.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac 

pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac;  

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a și ale art.115 

lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Pesac pe 

trimestrul IV al anului 2016, după cum urmează: 
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VENITURI:                                                                                                  84.340  lei      
     Din care: 

 

- Cap. 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                      9.000 lei      

- Cap. 04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru  

                         echilibrarea bugetelor  locale                    14.750 lei 

 - Cap.11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale                    32.580 lei 

 

 - Cap. 30.02.05.30 Venituri din concesiuni şi închirieri                                         3.260 lei  

 - Cap. 35.02.50 Alte amenzi                                                            4.000 lei                 

 - Cap. 36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea anilor precedenți                                     1.530 lei                        

 - Cap.39.02.07.00 Venituri din vânzarea unor bunuri                                                 19.220 lei 

 

 

CHELTUIELI                                                                                                84.340 lei     
      Din care: 

 

- Cap.51.02.01.03 Autorități executive – cheltuieli materiale                                               10.000 lei 

- Cap.65.02.03.02 Învățământ primar – ajutoare elevi cu cerințe educaționale speciale      - 1.840 lei 

- Cap. 70.02.06 Iluminat public – cheltuieli materiale                                                            3.100 lei 

- Cap.70.02.05.01 Alimentare cu apă – cheltuieli de capital                                                 50.080 lei  

- Cap.74.02.05.01 Salubritate – cheltuieli materiale                                                              5.000 lei 

- Cap.74.02.06. Canalizare și tratarea apelor reziduale – cheltuieli de capital                        4.000 lei 

- Cap.84.02.03.03 Străzi – cheltuieli de capital                                                                     14.000 lei                                                                           

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac şi Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contencios administrativ; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Primarului Comunei Pesac; 

- D.G.R.F.P. Timișoara; 

- Trezoreriei Sânnicolau Mare; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac; 

- Responsabilului CFP; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariapesac.ro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 37 din 22.12.2016 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 LUNGU MIHAIL 
 
 

__________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

   
 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 

L.S. 

http://www.primariapesac.ro5/
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