
ROMANIA     
     JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
    CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
Privind aprobarea    bugetului  local  pe    anul  2009 

 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 
 Avand  in  vedere referatul nr. 3514/25.03.2009 intocmit de doamna 
MATES SOFIA- referent superior in cadrul compartimentului contabilitate al 
Primariei Peciu-Nou cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2009, 
 Ţinând cont că prin Hotărârea nr.26/2009.24.09, Consiliul Judeţean Timiş 
a repartizat sumele din cota de 22% din impozitul pe venit, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare rurală ,-proiectelor de infrastructură cu finanţare 
colaterală , 

Luând în considerare comunicărileDirecţiei Generale a Finanţelor Publice 
Timiş  nr. 2604/11.03.2009, 3815/25.03.2009, prin care s-a transmis repartizarea 
pe an şi  trimestre  a  sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor,în anul 2009, 
 In conformitate cu prevederile   Legii    bugetului de stat pe anul 2009 nr. 
18/2009 , 
  In  temeiul  prevederilor  art.  36 aliniat  (4)  litera  “a”  si  art.  45  aliniat  
(2) litera “a”  din  Legea  nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala 
republicată, 
 Adoptam  prezenta   
 

H O T A R A R E: 
 

 Art.1 – Se  aproba    bugetul  local  pe   anul  2009, 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 , 
- Instituţiei Prefectului-.Judeţul Timiş,  Timis-Contencios-Administrativ . 

 
 

Preşedinte  
OROSZ VIOREL 

 
 
 
 

PECIU-NOU        Contrasemneaza 
Data:30.03.2009            Secretar 
Nr. 75                     Miatov Viorica-Lidia 
       
 
 
 
 



    Anexa la HCL 75/30.03.2009 
 
BUGET LOCAL PE ANUL 2009 

 
 
 

TOTAL VENITURI……….9.027.689 
1.venituri proprii 
a.Impozite şi taxe locale.......3.304.689.............................................. 
 -cladiri                              365.803                                                        
 -teren                              138.318 
 -teren extravilan              329.498 
 -închirieri ,concesiuni        49.150     
 -mijloace transport          139.095    
 -inc.apa                             35.495    
 -inc.salubritate                  47.832    
  
b.Ramasite din anul 2008.                       1.079.500           
c. Venituri din valorificarea unor bunuri    1.000.000                     
d.Alte venituri ,taxe timbru ,amenzi             120.000     
 
2.venituri primite  
a.Sume defalcate din TVA.       2.823.000                           
 -cheltuieli pers.inv                2.437.000     
 -aj.social,sal asist.pers            286.000     
 -drumuri comunale                 100.000 
 
 
b. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare.473.000         
  
 
c.cote defalcate din impozitul pe venit pt  1.440.000             
    echilibrare 
 
 
d.sume alocate de CJT                 987.000            
  
 
CHELTUIELI TOTAL   
 
1.Autorităţi publice   1.690.000                       
a) cheltuieli de personal 
 
-salarii.              820.000                     
 
b)-bunuri şi servicii  total  780.000 
 
-furnituri de birou               30.000                
-materiale de curăţenie     16.000            
-iluminat.încălzit                48.000    
-carburanţi transport         11.000   
-conv.telefonice,internet   110.000 
-reparaţii curente( curte primarie ,dispensar SS)   86.000 
-obiecte de inventar                                                11.000 



-deplasări                                                                  8.000 
-pregătire profesională                                            30.000 
-servicii calculatoare,imprimante cheltuieli           200.000 
de judecată,penalităţi,maj  procesCova  
Ghera ptr.mat.bisericătaxe avocat                                               
-sume sindicat angajaţi                                         200.000 
-tichete cadou pt.chel.sociale                                 30.000 
 
 
 
c) cheltuieli de capital total             90.000 
-autoturism.                                     40.000     
-dotări calculatoare,imprimante      10.000     
-construcţie corp anexă sediu         40.000     
 

 
 
2.Pompieri şi pază obstească  348.000 

a) cheltuieli de personal 
-salarii.                                   260.000 
 
b)-bunuri şi servicii   total      88.000 
 
-carburanţi maşină pompier   15.000             
-piese de schimb maşina       15.000        
-reparaţii curente(masina PSI) 23.000                
-Prevenirea şi comb.inundaţiilor.15.000              
-sume sindicat                             10.000          
-tichete cadou                              10.000               
 
 
 
3.Invăţământ       2.964.000 
 
a) cheltuieli de personal 
 
-salarii.                     2.437.000                               

 
b)-bunuri şi servicii total   512.000 
-cheltuieli materiale          400.000 
-tichete cadou                  104.000                        
-burse                               8.000                         
 
c) cheltuieli de capital 
-mobilier,aparatură birotică şi alte active      15.000 
 
4.Cultură şi sport  1.540.000 
a) cheltuieli de personal 

      -salarii.                                                10.000        
 

b)-bunuri şi servicii  total                        480.000 
 
-reparaţii clădire cămin Diniaş                300.000 
-biserica Ortodoxă Română,Sârbă şi     130.000     . 



 Penticostală 
-cheltuieli echipa de fotbal                         50.000 
c) cheltuieli de capital  total 1.050.000 
-maşina de spălat pardoseala sala de sport.  10.000  
-amenajare parc                                             150.000        
-amenajare bază sportivă                               100.000      
-camin cultural PN                                           790.000 
5.Asistenţă socială  286.000 
 
 

 
6.Locuinţe ,servicii şi dezvoltare publică 1.261.000 

a) cheltuieli de personal 
 
-salarii                                                          220.000 
 
b)-bunuri şi servicii total                           701.000 

-energie electrică staţie şi iluminat                200.000         
-carburanţi şi lubrifianţi buldoex                      40.000          
-piese de schimb                                             20.000        
-reparaţii curente staţie apa                          150.000         
-sume sindicat                                                 80.000          
-tichete cadou                                                  11.000           
-alte cheltuieli ( puz OCPI ,intab.dez)            200.000 
 
 
 
c) cheltuieli de capital total                           340.000 
-reabilitare reţea apa PN                              220.000                                                  
-alimentare retea apa SS( proiect )              120.000 
 

 
 
7. Salubritate                                 404.000 
a) cheltuieli de personal 
 
-salarii                                             150.000                        

 
b)-bunuri şi servicii  total                160.000 
 
-carburanţi                                        30.000                                                                 
-piese de schimb tractor                     5.000                  
-tichete cadou                                   15.000             
-alte cheltuieli ( inch.masina gunoi ) 110.000 
 
c) cheltuieli de capital   total                    94.000 
-cabina pază salubritate                            6.000                      
-masină tuns iarba                                     8.000              
-masina salubritate                                   80.000            
 
 
8.Transport şi reparaţii drumuri       534.689 
a) cheltuieli de personal 
-salarii                                                  34.000                    



 
b)-bunuri şi servicii   total                      420.689 
 
-carburanţi microbuz                             30.000                 
-piese de schimb                                   10.000                
-reparaţii drumuri                                 359.689                    
-alte cheltuieli (asigurare microbuz,       30.000             
sume tinută etc) 
 

c) cheltuieli de capital   total                     80.000 
-cabine staţii autobuz.                              40.000                             
-proiect masura322                                  40.000                       
                                                                                   
 
 
AUTOFINANTARE 
  
 
Venituri total                                           123.000 
 
 -pasuni comuale                          42.000 
 -pompieri                                         23.000 
 -prestari servicii     40.000 
 -sală de sport     18.000 
 
 
Cheltuieli total      123.000 
  
 -cheltuieli social-culturale                  43.000 
  -salarii                                     30.000 
  -întreţinere sală sport              13.000 
 
 -păsuni                                               60.000 
 -pom de iarnă                  20.000        


