
                                                                                                      
  
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 83 DIN 29 iulie 2010 

Privind  rectificarea de buget pe trimestrul III anul 2010 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis; 
 Avand  in  vedere referatul întocmit de d-na Mareş Sofia , referent contabil  cu privire la rectificare de buget pe trim III anul 
2010,  

Ţinând cont de comunicările transmise de Direcţia Finanţelor publice  
Luând în considerare referatele de necessitate întocmite la compartimentele de specialitate ,  
In conformitate cu prevederile   Legii    bugetului de stat pe anul 2010 nr.11 /2010, 
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   trimestrul III 2010, după cum urmează: 
- Din capitolul 11.02.06 –“sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” -contul 70.02.20 “ alimentare cu 

apă” ,se diminuează în trimestrul III cu suma de 65.000 lei , sumă ce se repartizează în trimestrul IV în acelaşi  cont 70.02.20. 
- Din  capitolul 51.02.71” servicii publice-cheltuieli de capital (investiţii) “se reduce suma de 130.000 lei care se distribuie 

astfel: 
- 35.000 lei la capitolul 61.02.20-Ordine publică şi siguranţă naţională-pentru situaţii de urgenţă 
- 10.000 lei în contul 51.02.20-“Servicii publice locale”-pentru reparaţii la acoperişul farmaciei şi construirea unui grup social la 
cabinetul medical de stomatologie “Dr.Dragomir Oltea” din Peciu Nou; 
- 85.000 lei în contul 84.02.20”Drumuri şi poduri” pentru următoarele cheltuieli:- achiziţionarea tuburilor de evacuare a apei fluviale 
10.000lei, 27.350 lei  pentru închirierea utilajului de la ANIF pentru decolmatare baltă şi 9400 lei pentru motorina necesară 
decolmatării bălţii în Peicu Nou, 38.250 lei pentru achiziţionat piatră necesară reparatiilor la drumurile comunale şi începerea 
construirii drumurilor în cartierul nou format   în urma aprobării PUZ-ului din 2004. 
 - Din capitolul 84.02.71 –“Drumuri şi poduri –cheltuieli de capital-investiţii” se reduce suma de 75.000 lei, care se 
repartizează,după cum urmează: 
- 25.000 lei în capitolul 84.02.20 “Drumuri şi poduri-materiale” , pentru achiziţionarea produselor de carieră în vederea reparaţiilor 
drumurilor şi podurilor. 
- 50.000 lei în capitolul 84.02.20 - pentru reparaţii şi poduri .  
  Art. 2 - Prezenta  hotarare , se  comunica : 

• Compartimentelor  contabilitate, achiziţii dezvoltare din  Primaria  Peciu-Nou, 
• cetatenilor  comunei prin  afisare, 
•  Instituţiei Prefectului  Timis, Direcţia contencios administrativ şi controlul legalităţii actelor. 
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Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” şi  2 voturi împotrivă din totalul de 13 mandate 


