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                            ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 5 din 16.10.2020 
 

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020 

 

 

 
 

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 ordinară din data de 21.10.2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 3651/14.10.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

_____/________.2020 prezentat de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac, prin care 

propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

            - prevederile H.C.L. Pesac nr. 13/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39, art. 41 și ale art. 49-51 din Legea nr. 

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

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

administraţia publică, republicată (r1); 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit. a,  

art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197, art. 199-200 și art. 297 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 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 2020, după cum urmează: 

 

 

VENITURI  TRIM. IV 

 

=     741.400 lei 

 

-21A.43.31.00 – Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din 

PNDR  2014-2020 

=     112.130 lei 

-21A.48.04.01 – Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent =     468.490 lei 

-21A.48.04.03 – Prefinanțare =     160.780 lei 
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CHELTUIELI TRIM. IV 

 

=     741.400 lei 

 

-24A.67.50.00.(58.04.02) – Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în 

Comuna Pesac, localitatea Pesac 

=     561.400 lei 

-24A.74.06.00.(58.04.02) – Construire capelă mortuară în Comuna Pesac, Județul 

Timiș 

=     180.000 lei 

 

REDISTRIBUIRE  CREDITE  TRIM .IV 

 

=                0 lei 

 

- 24.A51.01.03(20.01.30) – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare =      -20.000 lei 

- 24.A54.10.00(10.01.01) – Salarii de bază =      -10.000 lei 

- 24.A 70.02.06(20.01.03) – Încălzit, iluminat și forță motrică =      -10.000 lei 

- 24.A 70.02.06(20.05.30) – Alte obiecte de inventar =      -  5.000 lei 

- 24.A51.01.03(10.01.01) – Salarii de bază =       21.500 lei 

- 24.A51.01.03(10.01.12) – Indemnizații plătite unor persoane din afara unității =         8.500 lei 

- 24.A51.01.03(20.05.30) – Alte obiecte de inventar =       10.000 lei 

- 24.A 70.02.06(20.02.00) – Reparații curente =         5.000 lei 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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