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H O T A R A R E 
Privind rectificarea bugetului  local  pe trimestrele III şi IV    2007 

 
 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 

Avand  in  vedere referatul nr. 3617  din 02 IULIE   2007 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 III şi IV 
2007 , în urma majorării cotelor defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04) destinate 
echilibrării bugetelor locale, comunicat  prin adresa nr. 4416/22.06.2006 de DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Timiş, 

łinând cont de propunerile facute de consilierii locali, în analiza proiectului de 
hotărâre pe comisiile de specialitate, prin care suma repartizată este distribuită diferit pe 
capitole de cheltuieli, 
 În baza Legii nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007 precum şi a 
prevederilor Legii nr.276/2006 privind finanŃele publice locale, 
 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 III şi IV  2007, 
conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. 
 
 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 
URDĂ IOAN 

 
 
 
PECIU-NOU        Contrasemneaza 
12 iulie    2007           Secretar 
Nr.76              Viorica-Lidia  Miatov 
 



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA  
NR. 76 DIN 12 IULIE 2007 

 
 

SUME REPARTIZATE IN TRIMESTRUL III 2007 TOTAL 267.000 LEI, din care: 
 

CAPITOL 67.02.71   - lucrări de construcŃie la căminul     97.000    lei  
CULTURĂ      cultural  
     - lucrări de construcŃie la Biserica  
       Ortodoxă din Peciu-Nou   100.000    lei 
 
CAPITOL 65.02.20           50.000    lei 
ÎNVĂłĂMÂNT    

CAPITOL 20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii     10.000    lei 
CAPITOL20.61.30 -Alte bunuri si servicii pentru întretinere        

    şi funcŃionare          5.000    lei 
 CAPITOL20.02      -ReparaŃii curente       20.000    lei 
            -Obiecte de inventar         9.000    lei 
            -Navetă cadre didactice        6.000    lei 
  
CAPITOL 51.02.20          - lucrări de reparaŃii la clădirea cu nr.    20.000    lei 
AUTORITĂłI EXECUTIVE    280  din Sînmartinu-Sîrbesc pentru 
                 cabinetul medical “ Doctor Liubimirescu 
        Nataşa” 
 
 
SUME REPARTIZATE ÎN TRIMESTRUL IV 2007 TOTAL 267.000 LEI, din care: 
 
 
CAPITOL 67.02.71  - lucrări de construcŃie la căminul              267.000   lei 
CULTURĂ     cultural  
      
 
 
 
 
 


