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      H O T A R A R E 
Privind rectificarea bugetului  local  pe trimestru l  IV 

 
 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 

Avand  in  vedere referatul nr. 6949  din 22.10.2008 intocmit de doamna MATES SOFIA- 
referent superior in cadrul compartimentului contabilitate al Primariei Peciu-Nou cu privire la  
propunerea de rectificare a  bugetului local pe trimestrul IV   ,  

Luând în considerare adresa nr. 5240/21.10.2008 a DGFP Timiş , cu privire la suplimentarea 
sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pentur trimestrul IV, în baza OUG 
112/2008, 
 In conformitate cu prevederile   Legii    bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, 
  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   rectificarea  bugetului  local  pe   trimestul IV  2008, conform anexei care 
face parte integrantă din această hotărâre. 
 
 Art. 2   -  Prezenta  hotarare , se  comunica  ; 

- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou  ,  prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate  din  cadrul  Primariei  şi Liceului Teoretic Peciu-Nou; 
- InstituŃiei Prefectuluii  judetul  Timis-DirecŃia controlul legalităŃii actelor Contencios-

Administrativ . 
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ANEXĂ LA HOTĂRÂREA  
NR. 75 DIN 30.10. 2008 

 
 
SUME DEFALCATE DIN TVA-salarii înv ăŃământ 65.02.10     52.000 LEI 
 
cap.51.02 SERVICII PUBLICE LOCALE:  
 -de la 51.02.71 la 51.02.20         40.000 lei  
- carburanŃi               2.000  
- convorbiri telefonice şi internet         15.000 
- tichete cadou pentru sărbătorile de iarnă       13.000 
- alte cheltuieli( diferenŃă drepturi acordate prin sindicat)     10.000- 
 
cap.61.02 
 -de la 61.02.20.05.30 la 61.02.20.27 tichete cadou       8.000 lei 
 
cap.70.02 SERVICII DEZVOLTARE PUBLIC Ă ŞI LOCUINłE 
 -de la 70.02.71 la 70.02.20-         25.000  lei 
-carburanŃi  şi lubrefianŃi           10.000 
-piese de schimb               5.000 
-tichete cadou           10.000 
 
cap.74.02-salubritate              2.000 lei 
-tichete cadou              2.000  
cap.67.02-cultur ă recreere şi sport         21.000   lei 

- de la 65.02.71 înv ăŃământ-cheltuieli de capital la 67.02.20     
-reparaŃii teren fotbal          21.000   lei 
 -de la 65.02.71 la 84.02.20                 179.000 -
reparaŃii drumuri                   179.000 
cap.67.02.71 – construc Ńii c ămin cultural în Peciu Nou               248.500 lei 
- de la 70.02.71-reabilitare reŃea alimentare cu apă Peciu Nou               70.000 lei 
- de la 51.02.71-prelungire sediu administrativ Primărie                          55.000 lei 
- din fondul de rulment 59.02                   54.000 lei 
- din vînzări terenuri intravilan         69.500 lei 
cap.5004-autofinan Ńare             4.850 lei 
 
 
Notă : de la autofinan Ńare, se va pl ăti suma prev ăzută  pentru cheltuielile de protocol ale 
manifesta Ńiei culturale “ Convie Ńuiri în Banat”  dac ă se vor încasa venituri. 
Aceast ă precizare este necesar s ă fie men Ńionat ă, întrucât sumele din contul  5004 al 
Prim ăriei  sunt repartizate pentru plata restan Ńei la S.C SFS CONSTRUCT SRL. pentru 
lucr ările la Complexul  cultural din Peciu Nou.  
 
 
                
             
 
 

 
 
               


