
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.26 
Din 29.06.2018 

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

Având în vedere: 
- referatele nr.1912/09.05.2018și nr.2616/22.06.2018  ale d-lui Sas Ioan, primarul comunei 

Pişchia; 
- rapoartele de specialitate nr.1913/09.05.2018 și nr.2617/22.06.2018 întocmite de d-na 

Simion Valeria, inspector asistent  în cadrul Compartimentului contabilitate; 
- avizele favorabile acordate de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanţe, agricultură, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor, Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement și Comisia pentru administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, urbanism, gospodarire comunală şi amenajare teritorială; 

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 II al anului 
2018, după cum urmează: 

TOTAL VENITURI : 251,90 MII LEI 
SECŢIUNEA DEZVOLTARE: 

- 42.02.65 – Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală                  97,00 mii lei    
SECŢIUNEA FUNCȚIONARE: 

            - 07.01.01 – Impozit pe clădiri persoane fizice                                                     5,70 mii lei     
            - 07.02.01 – Impozit pe terenuri persoane fizice                                                 21,60 mii lei 
            - 07.02.03 – Impozit pe terenurile extravilane                                                    58,70 mii lei 
            - 16.02.01 – Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice                     49,40 mii lei 
            - 16.02.02 – Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice                  19,50 mii lei                                                              
 TOTAL CHELTUIELI : 251,90 MII LEI 

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE: 
- 65.04.01.20.01.07 – Invățământ secundar inferior – Transport                        -10,00 mii lei                 
- 65.04.01.10.01.15 – Invățământ secundar inferior – Alocații pentru transportul la și de la  

locul de muncă                                                                                                              +10,00 mii lei 
           - 51.02.20 - Autorități publice și acțiuni externe – Bunuri și servicii                  14,90 mii lei 
           - 67.02.20 – Cultură, recreere și religie - Bunuri și servicii                                 40,00 mii lei    
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 SECŢIUNEA DEZVOLTARE: 

         - 84.02.71 – Modernizare străzi în Comuna Pișchia, județul Timiș – PNDL         97,00 mii lei                     
         - 51.02.71 - Împrejmuire gard + poartă curte Primăria Pișchia                            -12,00 mii lei                     
         - 51.02.71 - Realizare anexă parcare utilaje în perimetrul Primăriei Pișchia      +12,00 mii lei                 
         - 51.02.71 - Achiziție sistem de climatizare birouri Primăria Pișchia                    15,00 mii lei      
         - 67.02.71 - Proiectare pentru “Reabilitare și dotare cămine culturale”                10,50 mii lei 
         - 67.02.71 – Amenajare locuri de joacă în Comuna Pișchia                                  30,00 mii lei  
         - 67.02.71 -  Amenajare și întreținere spații verzi în Comuna Pișchia                     9,50 mii lei                                                
         - 84.02.71 – Reparații drumuri comunale în Comuna Pișchia                               35,00 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 de Consiliul Local al Comunei Pișchia, în şedinţă ordinară,  
cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de voturi  ”pentru” a 10 consilieri din cei 10 prezenţi la 
şedinţă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie. 

 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,     
                    Lițoiu Vasile-Ștefan                                       Nicola Otilia–Adriana   
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