
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

Nr.1167/26.03.2019 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT ! 

Stimaţi cetăţeni! 

 

În conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Comunei Pesac propune spre dezbatere publică 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2019. 

 

Proiectul de hotărâre este afişat la sediul propriu al Primăriei Comunei Pesac, din Comuna 

Pesac, nr.360, județul Timiș, începând cu data de 26.03.2019. 

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare cu privire la proiectul de act administrativ, la registratura Primăriei Comunei Pesac 

(Comuna Pesac, nr.360, Județul Timiș), respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: 

primariapesac@yahoo.com în termen de 15 zile de la afișarea prezentului anunț, respectiv până la 

data de 10 aprilie 2019, inclusiv. 

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2019”. 

 

În faţa mea, TOMA CORNEL - Primar al Comunei Pesac, în faţa doamnei TRIFA 

LILIANA-NICOLETA – inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum 

şi în faţa doamnei SELEJAN LUCIA - inspector I principal-soluțioanre petiții, au fost afişate 

următoarele acte: 

 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 

2019; acesta este supus dezbaterii publice fiind afișat la avizierul Primăriei Comunei 

Pesac începând cu data de 26.03.2019, ora 09
00

. 

 

Actul afişat este supus atenţiei publice. 

Va sta la panou 15 zile. 

 

 

              PRIMAR,                INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

       TOMA  CORNEL                       TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

INSPECTOR I PRINCIPAL-soluționare petiții, 

SELEJAN LUCIA 

               

mailto:primariapesac@yahoo.com
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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

        

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.____ din ______.2019 
 

privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2019 
 

 

 

 

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 _________ din data de ______.2019, 

având în vedere următoarele: 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1164/26.03.2019 înaintat de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul instituției şi avizat de domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, prin care se propune 

consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2019; 

- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1167/26.03.2019 încheiate în conformitate cu prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 și 

potrivit cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.1168/26.03.2019 privind anunțul nr.1167/26.03.2019; 

- adresa privind încasările pe anul fiscal 2018 întocmită de funcționarul public de execuție 

Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite și taxe în cadrul Primăriei Comunei Pesac și 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.311/28.01.2019; 

- adresa nr.7/22.03.2019 a Clubului Sportiv „Șoimii” Pesac, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1106/22.03.2019 prin care a fost înaintat proiectul de buget nr.6/22.03.2019 

al Clubului Sportiv „Șoimii” Pesac pe anul 2019; 

- adresa nr.7/06.02.2019 a Parohiei Ortodoxe Române Pesac, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1108/22.03.2019; 

- adresa nr.2/07.02.2019 a Bisericii Creștine Baptiste Pesac, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.1109/22.03.2019; 

- adresa nr.1/07.02.2019 a Comunității Cultului Penticostal Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică Pesac (BETEL), înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1110/22.03.2019; 

- adresa nr.1/07.02.2019 a Bisericii Penticostale „EFES” din localitatea Pesac, înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr. 1111/22.03.2019; 

- adresa nr.446/22.03.2019 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea”, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr. 1120/22.03.2019 prin care este înaintat Bugetul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” pe anul 2019;  

- prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 

- prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de 

cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.3-6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 
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- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.115 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

           Art.1. Se aprobă BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al Comunei 

Pesac pe anul 2019, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Pesac pe anul 2019 cuprinde și 

bugetele entităților subordonate, după cum urmează: 

1. Bugetul de cheltuieli al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Pesac în cuantum total de 

115.000 lei (Titlul I – cheltuieli de personal – alocații pentru transport la și de la locul de 

muncă în sumă de 19.000 lei; Titlul II – bunuri și servicii în sumă de 96.000 lei); 

2. Bugetul de cheltuieli al Clubului Sportiv ”ȘOIMII Pesac” în cuantum total de 57.000 lei 

(evidențiat la Capitolul A67: Titlul I – cheltuieli de personal în sumă de 32.040 lei; 

evidențiat la Capitolul A67.05.01: Titlul II – bunuri și servicii în sumă de 24.960 lei).  

 

 Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 2.871.074 lei din excedentul anului 2018 ca sursă de 

finanțare pentru Secțiunea de Dezvoltare. 

 

            Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Toma 

Cornel şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal – contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, precum și entitățile subordonate. 

 

     Art.5. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

                       PRIMAR,                                                                          AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună, 

                                                             DUMITRAŞ ANGELICA 



6,095,074 lei

600,000 lei

− 10,300 lei

− cote defalcate din impozitul pe venit  04.02.01                                               94,180 lei

− 40,300 lei

− 4,400 lei

− 21,400 lei

− 940 lei

− 151,100 lei

− 115,400 lei

− 87,700 lei

− 1,100 lei

− 280 lei

− 38,400 lei

− 12,300 lei

− 10,700 lei

− 11,500 lei

2,619,000 lei

− 0 lei

− 2,619,000 lei

5,000 lei

− 5,000 lei

2,871,074 lei

−

6,095,074 lei

1,789,040 lei

− 1,150,000 lei

                                                                                                                 ANEXA NR.1

 la P.H. NR.____ / ______2019

taxa pe mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02.02  

AL COMUNEI PESAC PE ANUL 2019

TOTAL VENITURI

din care:

1. VENITURI PROPRII

impozitul pe venit din transfer proprietăți imobiliare 03.02.18 

taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01

PROIECT
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

taxe extrajudiciare de timbru  34.02.02

impozitul pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01  

impozitul pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 

impozitul pe terenuri persoane  fizice 07.02.02.01 

impozitul pe terenuri persoane  juridice 07.02.02.02

impozitul pe terenul extravilan persoane fizice şi juridice 07.02.02.03

alte taxe pe servicii specifice 15.02.50                                         

alte impozite şi taxe 18.02.50 

venituri din concesiuni și închirieri 30.05.30

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local  11.02.06

cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare  04.02.04

venituri din amenzi de circulație 35.02.01

venituri din alte amenzi 35.02.50

2. COTE ȘI SUME DEFALCATE

TOTAL CHELTUIELI 

din care:

1. TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (10)

Autorități executive A.51

3. SUBVENȚII

Subvenții încălzire lemne

4. EXCEDENTUL ANULUI  2018

Propun utilizarea sumei de 2.871.074 lei din excedentul anului 2018 ca sursă de  finanțare pentru 

din care:



− 527,000 lei

− 80,000 lei

− 32,040 lei

804,410 lei

339,050 lei

− 22,000 lei

− 2,400 lei

− 11,000 lei

− 61,400 lei

− 4,000 lei

− 500 lei

− 23,000 lei

− 26,000 lei

− 16,200 lei

− 25,000 lei

− 3,500 lei

− 850 lei

− 5,200 lei

− 32,000 lei

− 3,000 lei

− 3,000 lei

− 95,000 lei

− 5,000 lei

12,800 lei

2,800 lei

− 100 lei

− 2,500 lei

− 200 lei

10,000 lei

− 10,000 lei

3,300 lei

− 3,300 lei

− 115,000 lei

19,000 lei

96,000 lei

− 6,000 lei

− 26,000 lei

− 5,000 lei

− 6,000 lei

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav A.68

2. TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII (20)

AUTORITĂȚI EXECUTIVE A.51

SPCLEP Pesac A.54

Club Sportiv „ȘOIMII Pesac” A.67

poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09

reparații curente 20.02.00

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

deplasări 20.06.01

din care :

pregătire profesională 20.13.00

furnituri de birou 20.01.01

materiale pentru curățenie 20.01.02

încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03

carburanți și lubrifianți 20.01.05

piese de schimb 20.01.06

transport 20.01.07

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  A.54

furnituri de birou 20.01.01

poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08

deplasări 20.06.01

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

protecția muncii 20.14.00

contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de 

reclamă și publicitate 20.30.01

prime de asigurare non viață 20.30.03

alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30

obiecte de inventar 20.05.30

S.P.C.L.E.P.

alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30

PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR   A.61

ÎNVĂȚĂMÂNT  A.65

furnituri de birou 20.01.01

obiecte de inventar 20.05.30

materiale pentru curățenie 20.01.02

Uniforme și echipament 20.05.01

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

Alocatii pt.transport la si de la locul de munca 10.01.15

CHELTUIELI MATERIALE



− 35,000 lei

− 6,000 lei

− 5,000 lei

− 0 lei

− 0 lei

− 4,500 lei

− 2,500 lei

157,560 lei

96,600 lei

− 6,200 lei

− 500 lei

− 13,000 lei

65,200 lei

− 5,700 lei

− 1,000 lei

− 5,000 lei

24,960 lei

500 lei

− 2,500 lei

− 860 lei

− 12,000 lei

− 600 lei

− 5,000 lei

− 2,000 lei

− 1,500 lei

36,000 lei

− 25,000 lei

− 7,000 lei

− 2,000 lei

− 2,000 lei

151,000 lei

90,000 lei

− 20,000 lei

− 16,000 lei

− 15,000 lei

− 10,000 lei

iluminat 20.01.03

piese de schimb   20.01.06

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09

poștă, telecomunicații, internet 20.01.08

materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09

încălzire și iluminat 20.01.03

protecția muncii 20.14.00

încălzit și iluminat 20.01.03

alte obiecte de inventar    20.05.30

din care:

deplasari 20.06.01

incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03

deplasări interne 20.06.01

uniforme și echipamente 20.05.01

carburanți și lubrifianți 20.01.05

CULTE

din care :

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ   A.70

ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI 

Biserica Ortodoxa Romana Pesac

Biserica Penticostala BETEL Pesac

Biserica Crestina Baptista Pesac

Biserica Penticostala EFES Pesac

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE  A.67

reparații curente 20.02.00

materiale de curățenie 20.01.02

transport 20.01.07

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

CĂMIN CULTURAL A.67.03.07

carburanți și lubrefianți 20.01.05

pregatire profesionala  20.13.00

evenimente culturale: Zilele Comunei Pesac, 1 Decembrie si Concert colinde 

reparații curente 20.02.00

SPORT (CLUB SPORTIV „ȘOIMII PESAC„) A.67.05.01

alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30

materiale pentru curățenie 20.01.02

reparații curente 20.02.00

alte obiecte de inventar 20.05.30

materiale sanitare 20.04.02



25,700 lei

18,700 lei

7,000 lei

254,200 lei

5,000 lei

− 8,700 lei

− 200,000 lei

− 3,000 lei

− 35,000 lei

− 2,500 lei

2,525,906 lei

− 772,166 lei

−

1,753,740 lei

30,000 lei

691,518 lei

− 137,218 lei

− 39,300 lei

− 97,918 lei

− 77,400 lei

− 77,400 lei

− 41,900 lei

− 30,000 lei

− 11,900 lei

−

− 435,000 lei

135,000 lei

300,000 lei

INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, Trifa Liliana - Nicoleta

Realizare bransamente cu apometre in Comuna Pesac

Extindere sistem de alimentare cu apă și echipare cabină foraj

Localitatea Pesac (finantare externa nerambursabila) 58.04.02

indemnizație persoană cu handicap grav 68.05.02

ajutoare sociale pentru persoane aflate în dificultate 68.15.01

Realizare parcare  si acces curte Primarie

drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ

SPORT A.67

Realizare tribune și vestiare teren de sport

ALIMENTARE CU APĂ A.70

AUTORITĂȚI EXECUTIVE A.51

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pesac, 

5. TITLUL XI - BURSE ELEVI (59)

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.  TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE (71)

Întocmirea documentației Planul Urbanistic Zonal zona industrială

stimulente educaționale copii fam. defav. înv. Prescolar 65.50.00

colectarea deșeurilor la nivel de comună 20.01.04

CULTURA A.67

Turnare tartan loc de joaca pentru copii

SF Reabilitare si dotare teren mic de sport

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

4. TITLUL X - PROIECTE FONDURI EUROPENE 2014-2020 - FEADR (58)

Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac 58.04.02

ajutor încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social 68.15.01

subvenții încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 68.15.01

3. TITLUL IX - CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ  (57)

PROTECȚIA MEDIULUI A.74
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