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H O T A R A R E 
Privind rectificarea bugetului  local  pe    anul  2005 

 
 

 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 anul 2005, 
 In conformitate cu prevederile   Legii    bugetului  de  stat  pe anul 2005  
nr.511/2004, 
  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   anul  2005, 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 , 
- Prefecturii  judetului  Timis-Contencios-Administrativ . 
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PECIU-NOU        Contrasemneaza 
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Anexa la hotărârea 
nr.46/2005 

 
 
 

 
 
 

R E F E R A T 
 
 

 Subsemnata Mateş Sofia referent contabil la Primăria comunei Peciu-Nou 
prin prezentul referat vă arăt următoarele: 
 

1.În legătură cu banii alocaŃi pentru decontarea transportului pentru 
cadrele didactice la şi de la locul de muncă, suma alocată pe anul 2005 a fost de 
29.000.000 lei iar decontarea pe două luni a fost de 30.000.000 lei ; vă rog să 
aprobaŃi rectificarea de buget cu suma de 120.000.000 lei necesari pentru tot 
anul 2005, această sumă va fi transferată din capitolul de reparaŃii. Aceste sume 
pentru cadrele didactice sunt allocate la capitolul ÎnvăŃământ- cheltuieli materiale. 

 
2. Din sumele ce se vor încasa din vânzarea terenului pentru construcŃii 

de  locuinŃe propun să se aprobe suma de 200.000.0000 să fie repartizată pentru 
a achita drepturile salariale neacordate în perioada 24.01.2002-25.06.2004 
pentru d-nul TarŃa Grigori -88.744.602 lei şi pentru Urdă Ioan – 72.719.356 lei 
reprezentând spor vechime, premii anuale şi 2% conform sentinŃei civile 
definitive nr. 197 şi 198/09.03.2005. 

Sumele vor fi alocate din capitolul 51.02.02 AutorităŃi publice-cheltuieli cu 
salariile. 

 
 


