
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.10 
Din 09.03.2018 

privind rectificarea bugetului  local  al Comunei Pişchia pe trimestrul I al anului 2018 
 
 Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş; 

Având în vedere: 
- referatul nr. 944/07.03.2018 al d-lui Sas Ioan, primarul comunei Pişchia; 
- raportul de specialitate nr.945/07.03.2018 întocmit de d-na Simion Valeria, inspector 

asistent  în cadrul Compartimentului contabilitate; 
Ţinând cont de prevederile Hotărârii nr. 9/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local, listei 

de investiţii si a programului anual de achiziţii publice pe anul 2018; 
          În conformitate cu prevederile: 

- art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si 2, art.20 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 2 privind bugetul de stat pe anul 2018; 
În temeiul art.36 alin.4 lit.”a”, art.39, art.45 alin.2 lit.”a” si art. 115 alin.1 lit"b" din Legea 

nr.215/2001, republicatã, privind administraţia publicã localã, cu modificările şi completările 
ulterioare,  adoptă prezenta:             

H O T  Ă R Â R E: 
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Pişchia pe trimestrul I al anului 2018, 

după cum urmează: 
TOTAL VENITURI : 1.591,90 MII LEI 

SECŢIUNEA DEZVOLTARE: 
      - 42.02.65 – Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală                      1.591,90 mii lei                                                                       
  TOTAL CHELTUIELI : 1.591,90 MII LEI 

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE: 
      - 51.01.03.20.01.03 – Autorități executive - Încălzit, iluminat și forța motrică        -5,00 mii lei 
      - 51.01.03.20.01.08–Autorități executive – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet   -5,00 mii 
lei 
      - 51.01.03.20.01.07–Autorități executive - Transport                                            +10,00 mii lei                 
      - 67.03.07.20.01.02 – Cămine culturale – Materiale pentru curațenie                     -0,20 mii lei 
      - 67.03.07.20.01.03 – Cămine culturale – Încălzit, iluminat și forța motrică          +0,20 mii lei 

          SECŢIUNEA DEZVOLTARE: 
      -84.02.71 – Modernizare străzi în Comuna Pișchia, Judetul Timiș - PNDL       1.591,90 mii lei                                   

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea nr.9/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local, listei de investiţii si programului anual 
de achiziţii publice pe anul 2018. 
 Art.3 Cu ducere la îndeplinire se încredinţează dl.Sas Ioan, primarul comunei Pişchia şi d-na 
Simion Valeria, inspector asistent  în cadrul  Compartimentului contabilitate.           

 Art.4 Hotărârea a  fost adoptată cu votul “pentru” a 10 consilieri din cei 11 prezenţi la  
ședinţă, 1 vot “abținere”.             

 Art.5 Hotărârea se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş; - D-lui Sas Ioan,  
primarul comunei Pişchia; - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş; - Compartimentului 
contabilitate; - Publică prin afişare.     
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,         
                         Jurj Gheorghe                                               Nicola Otilia–Adriana   
 


