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Judetul Timis  
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Consiliul local                                                                                              

                                                     
 
HOTĂRÂREA nr.36 
    din 29 mai 2012 
                                                 

              Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag  pentru anul 2012.   
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere necesitatea asigurării în întregime a mijloacelor financiare pentru 
realizarea unor obiective prevăzute în planul anual de investiţii sau achiziţionării unor 
mijloace fixe  şi obiecte de inventar ;   
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 293 / 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 
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 modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2012 după cum urmează: 

a) Se aprobă diminuarea veniturilor  la capitolul 11.02.06 cu 79 mii lei: 
b) Se aprobă majorarea veniturilor la capitolul 39.02.01 cu 22 mii lei. 
c) Se aprobă majorarea veniturilor la capitolul 18.02.50 cu 60 mii lei. 
d) Se aprobă diminuarea cheltuielilor la capitolul 84.02.71 cu 79 mii lei. 
e) Se aprobă majorarea cheltuielilor la capitolul  67.02.71 cu 10 mii lei pentru 

achiziţionarea a 2 centrale termice. 
f) Se aprobă diminuarea cheltuielilor la capitolul 70.02.71 cu 10 mii lei. 
g) Se aprobă diminuarea cheltuielilor la capitolul 51.02.71 ( mutare sediu primărie ) 

cu 40 mii lei. 
h) Se aprobă majorarea cheltuielilor la capitolul 51.02.71 ( amenajare parc fotovoltaic 

) cu 40 mii lei.  
i) Se aprobă majorarea cheltuielilor la capitolul 84.02.71 ( finalizare contract leasing 

microbuz ) cu 15 mii lei. 
j) Se aprobă majorarea cheltuielilor la capitolul 54.02.10 ( organizare alegeri locale ) 

cu 60 mii lei. 
k) Se aprobă majorarea cheltuielilor la capitolul 54.02.20 ( organizare alegeri locale ) 

cu 7 mii lei. 
           Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag 
pentru anul 2012 este următorul :  



                         Venituri totale……………………………17.782 mii lei. 
                         Cheltuieli totale…………………………..17.868 mii lei. 
            Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli o reprezintă excedentul anilor precedenţi. 
            Art.3  Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile 
autofinanţate pentru anul 2012 după cum urmează : 

a) Se aprobă majorarea veniturilor la capitolul 33.10.08 cu 37,5 mii lei. 
b) Se aprobă majorarea cheltuielilor la capitolul 87.10.71 cu 30 mii lei pentru 

achiziţionare tonete piaţa agroalimentara . 
c) Se aproba majorarea cheltuielilor la capitolul 87.10.71 cu 7,5 mii lei pentru 

achizitionare generator sudura. 
           Art.4 Bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pentru anul 2012 
este următorul : 
                         Venituri totale :   487,5 mii lei. 
                         Cheltuieli totale : 487,5 mii lei. 
            Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.. 
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică : 

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