ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL
Nr. 11.469 din 18 decembrie 2012

PROCES-VERBAL
REDACTAT CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL
Sedinta de îndată a consiliului local, a fost organizată la solicitarea verbală a
dommnului Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou, pentru rectificarea bugetului local pe
trimestrul IV 2012.
La sedinta sunt prezenti un nr. de 13 consilieri, fiind absent domnul Mihai Adrian şi
Negru Grigor.
La lucrările şedinţei participă primarul şi secretara comunei.
Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea rectificării de buget pe
trimestrul IV al anului 2012, în baza referatului întocmit de doamna inspector Orosz Stela .
Domnul Primar detaliază propunerile de rectificare, după cum urmează:
- la punctul 3 din referat, la capitolul venituri , precizează că suma de 109.000 lei din
capitolul 11.02.06 este repartizată de CJ Timiş din TVA pentru echilibrarea bugetului local, iar
suma de 150000 lei din capitolul 18.02.50 provine din încasările proprii, ca urmare a somaţiilor
de plată transmise restanţierilor.
Aceste sume suplimentare, se repartizează pe cheltuieli, după cum urmează:
-la capitolul 51.02.20 suma de 96.000 lei pentru plata lucrării de evaluare a bunurilor
din patrimoniul de interes public şi privat, proprietatea comunei;
- la capitolul 61.02.20 suma de 13.000 lei pentru achiziţionara echipamentului de
protecţie al angajaţilor de la serviciile publice comunitare locale de alimentare cu apă,
salubritate , pază şi transport .
- la capitolul 67.02.20 cu suma de 13.00 lei pentru plata facturilor de încălzire cu gaz la
Căminul cultural şi Sala de Sport dun Peciu Nou,
- la capitolul 70.02.20 suma de 107.000 lei pentru plata facturilor de energie electrică pe
luna noiembrie(restanţă) şi anticipat pe luna decembrie, precum şi pentru achiziţionarea unor
decoraţiuni luminoase de Crăciun.
- la capitolul 84.02.20 suma de 30.000 lei pentru achitarea facturilor către SC VERA
TIM reprezentând lucrările de trasare a drumurilor în PUZ-ul nou
- la capitolul 39.02.01 suma de 125.000 lei plată către firma SC AXELA SRL, pentru
reabilitarea drumurilor comunale în Peciu Nou.
Domnul consilier Orosz Viorel în calitate de presedinte al şedinţei, supune la vot
propunerea . Cu un numar de 13 voturi „pentru”, s-a aprobat propunerea prezentată de domnul
primar, urmând să se redacteze hotărârea .
Nemaifiind alte probleme şedinţa se declară încheiată.
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