
ROMANIA         
     JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
    CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
Privind rectificarea bugetului  local  pe trimestrul IV al   anului  2006 

 
 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 
 Avand  in  vedere referatul intocmit de doamna MATES SOFIA- referent 
superior in cadrul compartimentului contabilitate al Primariei Peciu-Nou cu privire 
la rectificarea  bugetului local pe trimestrul IV 2006, 
 În baza Legii 379/2005 a bugetului  de stat pe anul 2006 şi a OUG 
46/2006 privind rectificarea bugetului de statpe anul 2006, 
 łinând cont de adresa Consiliului JudeŃean Timiş nr. 12621/28.09.2006  
referitor la repartizarea suplimentară  a sumelor pe anul 2006 conform Hotărârii 
Consiliului JudeŃean Timiş nr. 64/28-09-2006,, 
  In  temeiul  prevederilor  art.  38 aliniat  2  litera  “d”  si  art.  46  aliniat  3  
din  Legea  nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala , 
 Adoptam  prezenta   
 
 
 

H O T A R A R E: 
 
 Art.1 – Se  aproba   rectificarea  bugetului  local  pe   trimestul IV  al 
anului  2006, conform  anexei  care  face  parte  integranta din  aceasta  hotarare   
 
 Art. 2  -  Prezenta  hotarare , se  comunica  ; 

- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou  ,  prin  afisare , 
- Compartimentului  contabilitate  din  cadrul  Primariei  Peciu-Nou , 
- InstituŃiei Prefectuluii  judetul  Timis-DirecŃia controlul legalităŃii actelor 

Contencios-Administrativ . 
 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA 
VANCU MIHAELA 

 
 
 
PECIU-NOU        Contrasemneaza 
13 OCTOMBRIE  2006           Secretar 
Nr. 121             Viorica-Lidia  Miatov 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                          A      N     E       X     Ă     LA   H C L  121/2006 
 
 
 
 
 
            
 I- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  
finanŃarea cheltuielilor de personal în învăŃămânl peuniversitar 
 de stat          105,18  mii lei 
 

II- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  
echilibrarea bugetului local, total, din care :       47.75 mii lei 
 - cheltuieli pentru salariile asistenŃilor personali ai persoa- 
Nelor cu handicap grav         47,75 mii lei    

III- Sume defalcate din cota de 22% din impozitul  pe venit 
pentru echilibrarea  bugetelor locale ,total, din care:     74,26 mii lei 

- cheltuieli materiale administraŃie publică locală , energie 
electrică, încălzire şi asistenŃă întreŃinere calculatoare     20,00 mii lei 

-  achitarea a două rate pentru buldoexcavator    15,00 mii lei 
- cheltuieli materiale pentru liceul teoretic din Peciuşi 

Şcolile generale Diniaş şi Sînmartinu-Sîrbesc      39,26 mii lei 
 IV- 100.000  lei din cheltuielile materiale prevăzute la staŃia de alimentare cu apă 
se trec la la cheltuieli de capital pentru reabilitarea staŃiei de alimentare cu apă. 
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