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                         ROMÂNIA 

                    JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 1 din 04.01.2021 
 

pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr. 166/22.12.2020 privind 

rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe trimestrul IV al anului 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 _______ din data de ________, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 19 din 04.01.2021 

elaborat de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4448/21.12.2020 înaintat de 

doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei şi avizat de domnul 

Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, prin care s-a propus rectificarea bugetului local pe anul 

2020;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ___/______2021 înaintat de 

doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- prevederile art. 5 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (2), art. 20 

alin. (1) lit. c), art. 73 alin. (3) și, în special, prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 4-7 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Pesac pe anul 2020, modificată şi completată;  

- prevederile art. 3, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (3), 

art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. b) coroborat cu alin. (4)  lit. a), art. 133 și art. 139 alin. (3) lit. a) 

coroborat cu art. 5 lit. cc) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 

unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr. 166/22.12.2020 privind rectificarea 

bugetului local al Comunei Pesac pe trimestrul IV al anului 2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

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

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

În temeiul art. 139, art. 140 alin. (1) și (3), art. 155, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 

240 alin. (1)-(2) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art. 1. (1) Se validează modificările intervenite în bugetul local al Comunei Pesac pe anul 

2020 efectuate în baza Dispoziției primarului Comunei Pesac nr. 166 din 22.12.2020 privind 

rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020, prin care bugetul local pe anul 2020 

(aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pesac nr. 13 din 19 februarie 2020, cu 

rectificările  ulterioare), a fost rectificat la data de 22.12.2020. 

             (2) Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr. 166/22.12.2020 face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.  (1) Potrivit art. 6 alin. (15)-(18) din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 

2020, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 10.000 lei (care face obiectul contractului 

de sponsorizare încheiat între S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. și COMUNA PESAC având 

nr. 480/18.12.2020 și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4419/18.12.2020) va avea 

destinația stabilită prin contractul de sponsorizare, respectiv pentru achiziția de mijloace fixe, 

echipament sportiv sau alte bunuri de natura obiectelor de inventar necesare în desfășurarea 

activității Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac”, modalitatea și termenul de decontare fiind prin ordin de 

plată până la sfărșitul lunii iulie a anului 2021. 

             (2) Curtea de Conturi are calitatea de a exercita controlul financiar asupra derularii 

activității finanțate din fondurile publice. 

 

  Art. 3. 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. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 
 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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