România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 4
din 01 februarie 2016
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
comunei Nădrag pentru anul 2016.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere adresele nr. 1243/18.01.2016 şi nr. 1321/19.01.2016 a DGFP
Timiş, precum şi adresa nr. 865/25.01.2016 a Consiliului Judeţean Timiş
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul
2016 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere referatul compartimentului de specialitate;
Având în vedere că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
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 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pentru
anul 2016 anexat la prezenta, având următoarele prevederi totale :
Venituri totale : 5.263 mii lei
Cheltuieli totale: 6.188 mii lei.
Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în valoare de 925 mii lei o reprezintă
excedentul anului precedent.
Art. 2 Se aprobă lista cuprinzând obiectivele de investiţii, în valoare totală de 2.090
mii lei, ale Consiliului Local Nădrag pentru anul 2016, anexată la prezenta .
Art. 3 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pentru
anul 2016 astfel :
Venituri totale : 463 mii lei
Cheltuieli totale : 463 mii lei
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.
Preşedinte şedinţă,
Ungur Vasile
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

