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HOTĂRÂREA nr. 39 
    din 28 iunie 2011 
                                                 

              Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag  pentru anul 2011.   
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere faptul că a devenit necesară modificarea listei de investiţii pentru 
anul 2011; 
             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. 11 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 
2010 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 listei obiectivelor de investiţii aferentă bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2011 astfel : 

a) Se diminuează cu 50.000 lei cheltuielile prevăzute la obiectivul de investiţii 
“Mutare sediu Primăria comunei Nădrag”. 

b) Se diminuează cu 45.000 lei cheltuielile prevăzute la obiectivul de investiţii 
“Elaborare PUG Nădrag”. 

c) Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii “Dotare baza sportivă Nădrag” şi se 
alocă pentru realizarea acestui obiectiv suma de 50.000 lei. 

d) Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare terenuri afectate de 
viituri comuna Nădrag” şi se alocă pentru realizarea acestui obiectiv suma de 
45.000 lei. 

           Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag 
pentru anul 2011 rămâne neschimbat şi este următorul :  
                         Venituri totale……………………………3.453 mii lei. 
                         Cheltuieli totale…………………………..3.453 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. 

 
                                                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                    Linginari Puiu 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


