
România                                                                                                                                                              
Judetul Timis        
Comuna Nadrag                                                                                                                                   
Consiliul Local                                                

  HOTĂRÂEA nr.25 
Din 19 septembrie 2016 
                                               

            Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei 
Nădrag  pentru anul 2016 
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş . 
            Având în vedere nr. 11765/01.09.2016 a Consiliului Judeţean Timiş, privind 
repartizarea sumelor pentru beneficiarii de cerinţe educaţionale speciale pe anul 2016;  

Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
            Având în vedere prevederile 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi ale Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; 
            În conformitate cu prevederile  art.36 al. (4) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 republicată 
privind administraţia publică locală; 
            În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată 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 al 
Comunei Nădrag  pentru anul 2016 după cum urmează: 

a) Se majoreaza cu 97.000 lei veniturile la capitolul 11.02.02 (sume stabilite pt restanţe 
aferente titlurilor executorii) 

b) Se majoreaza cu 10.194 lei veniturile la capitolul 43.02.30 (sumelor pentru 
beneficiarii de cerinţe educaţionale special pe anul 2016) 

c) Se majoreaza cu  3.000.000 lei veniturile la capitolul 42.20.65 (finanţare program 
PNDL) 

d) Se majoreaza cu 3.000.000 lei cheltuielile la capitolul 74.02.71 (canalizare Nadrag) 
e) Se majoreaza  cu 97.600 lei cheltuielile la capitolul 65.02.10 (cheltuieli salariale 

invăţamânt)  
f) Se majoreaza cu  10.194 lei cheltuielile  la capitolul 35.02.50 (ajutoare sociale în 

numerar) 
g)  Se majoreaza cu  70.000 lei cheltuielile  la  capitolul 84.02.71  (achiziţionare 

autoturism primărie) 
h) Se majoreaza cu  20.000 lei cheltuielile  la  capitolul 51.02.20  (cheltuieli materiale 

administraţie). 
i) Se diminuează cu  70.000 lei cheltuielile  la  capitolul 51.02.71   
j) Se diminuează cu  20.000 lei cheltuielile  la  capitolul 67.02.71   

           Art. 2  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru 
anul 2016, rectificat, este următorul :  
                         Venituri totale……………………………10.707,80 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………. 11.632,80 mii lei 
            Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare.                                                                                                
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