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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

        

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 4 din 12.04.2021 

 
privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021 

 

 

 

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 ______.2021, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 913/22.01.2021 prezentat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021; 

- adresa înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 124/13.01.2021 privind încasările pe 

anul fiscal 2020 întocmită de funcționarul public de execuție Stoian Sebastian-Manuel, inspector I 

asistent-impozite și taxe în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

914/22.03.2021 încheiat în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 și cu 

ale art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr. 915/22.03.2021 privind anunțul nr. 914/22.03.2021; 

- adresa nr. 1/28.01.2021 a Parohiei Ortodoxe Române Pesac, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr. 272/28.01.2021; 

- adresa nr. 1/28.01.2021 a Comunității Cultului Penticostal Biserica lui Dumnezeu 

Apostolică Pesac (BETEL), înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 273/28.01.2021; 

- adresa nr. 1/28.01.2021 a Bisericii Penticostale „EFES” din localitatea Pesac, înregistrată 

la Primăria Comunei Pesac sub nr.274/28.01.2021; 

- adresa nr. 1/28.01.2021 a Bisericii Creștine Baptiste Pesac, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr. 275/28.01.2021; 

- adresa nr. 5/22.03.2021 a Clubului Sportiv „Șoimii” Pesac, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr. 900/22.03.2021 prin care a fost înaintat proiectul de buget al Clubului 

Sportiv „Șoimii” Pesac pe anul 2021 având nr. 4/22.03.2021;  

- adresa nr. 934/05.04.2021 a D.G.R.F.P. Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Pesac 

sub nr. 1198/06.04.2021; 

- adresa înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 1230/07.04.2021 întocmită de 

funcționarul public de execuție Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent-impozite și taxe în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- adresa nr. 652/08.04.2021 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea”, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr. 1232/08.04.2021 prin care este înaintat Bugetul Școlii Gimnaziale „Maria 

Brindea” pe anul 2021;  

- Hotărârea nr. 79/31.03.2021 a Consiliului Judeţean Timiş înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr. 1239/08.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 și estimări pe 

anii 2022-2024; 

- Hotărârea nr. 80/31.03.2021 a Consiliului Judeţean Timiş înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr. 1240/08.04.2021 repartizarea sumelor din fondul la dispoziția consiliului județean 

pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-

2024; 
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- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

1252/08.04.2021 încheiat în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 și 

cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, precum și procesul verbal de afișaj 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 1253/08.04.2021 privind anunțul nr. 

1252/08.04.2021; 

- raportul nr. 1284/09.04.2021 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, în 

calitatea sa de inițiator, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei 

Pesac pe anul 2021; 

- referatul de aprobare nr. 1289/12.04.2021 prezentat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021; 

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

_____/_______.2021 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 2021; 

- prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) – (2) și art. 138 alin. (4) - (5) 

din Legea nr. 1/2003 privind Constituția României, republicată; 

- prevederile art. 3 – 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 75 alin. (1) lit. g), art. 87 alin. (3) ultima teză, art. 88, 

art. 89, art. 90 alin. (1), art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 104, art. 105 alin. (1), art. 109 alin. (4), 

art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) și lit. e) – f) raportate 

la cele ale art. 155 alin. (1),  art. 199 alin. (1) – (2), art. 240, art. 458 alin. (4), art. 491 alin. (2), art. 

547 alin. (2) și art. 575 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 1 la O.U.G., nr.57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile Legii nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 

alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) 

lit. a) și lit. j), art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (6), art. 39 alin. (3) – (6), art. 40 – 48, art. 51 alin. (3) și 

art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;    

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 40 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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. 20 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2) și alin. (5) din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 

de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art. 2 alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58 – 59, art. 61 – 62 și art. 

70 din Legea nr. 24/2000, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr. 12/26.02.2021 privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar pe anul 2020; 

- cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare și politica fiscal-bugetară, precum și cadrul de 

cheltuieli pe termen mediu; 

- strategia privind dezvoltarea economică, social și de mediu a U.A.T. Comuna Pesac;  

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

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

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) 

lit. b), art. 129 alin. (4) lit. f),  art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 

alin. (1) lit. a) și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

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 2021, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Comunei Pesac pe anul 2021 cuprinde și 

bugetele entităților subordonate, după cum urmează: 

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

204.000 lei (evidențiat la Titlul I – cheltuieli de personal – alocații pentru transport la și de 

la locul de muncă – Capitolul A65.10.01.15 în sumă de 14.000 lei; Titlul II – bunuri și 

servicii – Capitolul A65 în sumă de 151.000 lei; Titlul IX – asistența socială-drepturi copii 

cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ, Capitolul 57 în sumă de 14.000 lei; 

Titlul XI – Burse elevi, Capitolul 59 în sumă de 84.700 lei); 

2. Bugetul de cheltuieli al Clubului Sportiv ”ȘOIMII Pesac” în cuantum total de 57.790 lei 

(Titlul I – cheltuieli de personal - Capitolul A67 în sumă de 42.790 lei; Titlul II – bunuri și 

servicii - Capitolul A67.05.01 în sumă de 15.000 lei).  

 

 Art. 3. (1) Directorul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac, în calitatea sa de ordonator 

terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) și (4) și art. 

22 alin. (1) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea 

sarcinilor unității de învățământ pe care o reprezintă și conduce, potrivit prevederilor din bugetul 

aprobat. 

            (2) Directorul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac și Consiliul de administrație 

al școlii răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 

 

  Art. 4. (1) Directorul Clubului Sportiv de drept public ,,ŞOIMII Pesac” în calitatea sa de 

ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) și (4) și art. 22 alin. (1) și (3) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor entității pe 

care o reprezintă și conduce, potrivit prevederilor din bugetul aprobat. 

          (2) Directorul Clubului Sportiv de drept public ,,ŞOIMII Pesac” și Consiliul Director 

al acestuia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 

 
Art. 5. Se aprobă utilizarea sumei de 1.265.122 lei din excedentul anului 2020 ca sursă de 

finanțare pentru Secțiunea de Dezvoltare. 
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Art. 6. (1) Primarul Comunei Pesac asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv 

prin dispoziție a primarului, pentru efectuarea următoarelor operațiuni: 

a) virarea de credite; 

b) rectificarea bugetului local. 

            (2) În cazul efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (1), prin dispoziție a 

primarului, actul administrativ emis de primar se validează de către Consiliul Local Pesac în prima 

ședință a acestuia. 

 

Art. 7. În cazul în care bugetul local pe anul 2022 nu se aprobă până la data de 31 decembrie 

2021, se autorizează ordonatorul pricnipal de credite al Comunei Pesac să aplice în continuare 

bugetul anului 2021 până la aprobarea noului buget. 

 

Art. 8. 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. 9. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

         INIȚIATOR              AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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