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HOTĂRÂREA nr. 35 
din 28 aprilie 2009 

 
             Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei 
Nădrag pentru anul 2009. 
                                                 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;  
            Având în vedere că au fost retrase unele sume destinate cheltuielilor de personal în 
învăţământ; 
            Ţinând cont de necesitatea întocmirii unor studii şi expertize tehnice sau topografice 
aferente proiectelor sau lucrărilor deja aprobate.  
            Văzând referatul nr. 1344/28.04.2009 al compartimentului de specialitate;  
             În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale; 
             În conformitate cu Decizia nr. 1443/28.04.2009 a Directorului executiv al DGFP 
Timiş; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 18 / 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 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 
Nădrag pe anul 2009 astfel: 

- se majorează cu 50.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 04.02.01. 
- se diminuează cu 119.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 11.02.02 
- se majorează cu 50.000 lei cheltuielile prevăzute la capitolul 51.02.71. 
- se diminuează cu 119.000 lei cheltuielile prevăzute la capitolul 65.02.10 

            Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pe anul 
2009 va fi următorul : 
                         Venituri totale……………………………5.647 mii lei. 
                         Cheltuieli totale…………………………..5.647 mii lei.     
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 

                                                                                          
                                                                                                 Preşedinte şedinţă 
               Minea Vasile 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


