
România                                                                                                                                                                                                                    
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                                          
Consiliul Local                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                           
 
                                                     HOTĂRÂREA nr. 44 

din 03 noiembrie 2008 
                                                      
                                                                                                                                
            Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag pentru anul 2008. 
                                                 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;  
            Având în vedere prevederile HG nr. 1155/2008 ; 
            Având în vedere adresa nr. 5240/21.10.2008 a DGFP Timiş ; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 388 / 2007 privind bugetul de stat pe anul 
2008 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 2008 astfel: 

- se majorează cu 31.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 04.02.04 
- se majorează cu 100.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 11.02.06 
- se majorează cu 4000 lei ( destinaţi acordării de sume de bani la evenimente 

aniversare) cheltuielile  prevăzute la capitolul 68.02.57 
- se majorează cu 16.000 lei (destinaţi plăţii branşării imobilelor proprietate a 

Primăriei Nădrag la noua reţea de apă potabilă ) cheltuielile prevăzute la 
capitolul 80.02.71. 

- se majorează cu 80.000 lei (destinaţi proiectului integrat privind reabilitarea 
şi extinderea  reţelei ape uzate( canalizare şi staţie de epurare) şi îmbunătăţire 
reţea de drumuri) cheltuielile prevăzute la capitolul 70.02.71. 

- se majorează cu 31.000 lei, destinaţi cheltuielilor de personal în învăţământ, 
cheltuielile prevăzute la capitolul 65.02.10 

            Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pe 
anul 2008 va fi următorul : 
                         Venituri totale……………………………4.594,43 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………..4.594.43 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 
                                                                                                        Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic                                                                   
                                     


