
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  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 trimestrul IV  2005, 
  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  
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 . 

 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA 
     STOICA VASILE 
 
 
 
 
 
 
PECIU-NOU        Contrasemneaza 
25 noiembrie 2005              Secretar 
Nr.82              Viorica-Lidia  Miatov 

 
 
 
 
 
 



 
                                          A      N     E       X     E 
 
           VENITURI  
 
                   33.02.01  INVATAMANT                         -   29.320  lei noi 
                    
                   33.02.05 SUST PERS.HANDICAP                   9.000 lei noi 
                   33.02.06 AJUT SOCIALE                                10.580 lei noi 
                  33.02.03. SUME PTR. ECHILIBRARE  
                               BUGET                                                  57.230 lei noi 
 
                  30.02.01 VENITURI  DIN VAL.UNOR 
                          BUNURI  ALE  STATULUI                      115.000 lei noi 
                                               
                                             TOTAL  VENITURI               162.490 lei noi 
 
          
               CHELTUIELI 
          51.02.20  Autorit.publice locale                            35.000 lei noi 
          
          57.02.02 Invatamant                                            - 29.320 lei noi 
 
         60.02.02. Sal pers.Handicap.                                     9.000 lei noi 
    
         60.02.38 Ajut.sociale                                               10.580 lei noi 
 
         63.02.20 Servici  dez.pubica                                    40.000 lei noi 
 
         64.02.20 Salubritate                                                 17.230 lei noi 
 
         68.02.20 Transp.si comunicatii                                80.000 lei n oi 
 
                                  TOTAL CHELT                            162.490.LEI NOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               R   E   F    E   R    A    T 
 
 
                Subsemnata Mates Sofia ref. contabil la Primaria comunei Peciu Nou prin 
prezentul referat propun  rectificarea bugetului pe trim.IV 2005 astfel: 
 
             Conform Hot. Consiliului Judetean Timis  ni s-au repartizat urmatoarele sume 
pentru rectificarea de buget pe trim  IV 2005 ; 
              La invatamant ne va fi retrasa suma de  29.320  lei noi deoarece in acest trim. se 
vor mai achita numai salariile pe luna noiembrie 2005 iar luna decembrie va fi achitata in 
luna ianuarie 2006 . 
              Pentru  salariile persoanelor cu handicap si ajutoare sociale  am primit suma  de   
19.580 lei noi . 
             Pentru echilibrarea bugetului local  ni sa repartizat suma de 57.230 lei noi. 
            Aceasta suma a fost repartizata astfel: 
          La 63.02.20 Servicii de gospodarie comunala (statia de apa ) – 40.000 lei noi 
necesari pentru a achizitiona conducte de polietilena pentru schimbarea conductelor de 
apa in anul 2006 . 
         La 64.02.20 Salubritate  - 17.230 lei noi pentru decontarea motorinei consumata de 
tractor, in plus fata de prevederile bugetului 2005 
 
           Din incasarile peste prevederile bugetare la  Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale institutiilor publice in suma de  115.000  lei propun aceasta suma pentru  achitatrea 
unor cheltuieli materiale ( telefon; energie electrica , gaze naturale, furniture de birou. 
- 35.000 lei noi ,  
-  Tot din aceste incasari propun repartizarea sumei de 80.000 lei pentru reparatiile de 

drumuri in loc. Peciu Nou. 
  
            
         
        PECIU NOU  
         22.11.2005 
           
 


