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                                              HOTĂRÂREA nr. 20  
                                                din 01 martie 2007  
                                                  
              Privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
Nădrag pentru anul 2007.  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;  
             Ţinând cont de necesitatea plăţii ajutorului către populaţie pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne  , a ajutorului financiar la constituirea familiei şi a contravalorii 
trusoului pentru nou-născuţi ;  
             Văzând  referatul nr. 418 / 01.03.2007;  
              În conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 5/2003 privind acoradarea de ajutoare 
privind încălzirea locuinţei, dispoziţiile Legii nr. 482 privind acordarea de trusouri pentru 
nounăscuţi şi dispoziţiile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la 
constituirea familiei ;   
             Având în vedere prevederile Legii nr. 486 / 2006 privind bugetul de stat pe anul 
2007 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; 
              În conformitate cu prevederile  art.38 al. 4 lit. “ a ” din Legea nr. 215 / 2001 
modificată şi completată privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată privind 
administraţia publică locală ; 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E : 
       
            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local Nădrag pe anul 2007  după cum urmează: 

- se alocă la suma de 61.000 lei pentru plata ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne 

- se alocă suma de 13.000 lei pentru plata ajutorului financiar la 
constituirea familiei. 

- se alocă suma de 2.000 lei pentru achitarea trusourilor pentru nounăscuţi 
             Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 astfel : 
                         Venituri totale……………………………3.306 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………..3.306 mii lei 
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 7 voturi  pentru  
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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                                                                                                            Ungur Vasile 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. juridic 


