
România                                                                                                                                                             
Judetul Timis  
Comuna Nadrag                                                                                                                                                          
Consiliul Local 

HOTĂRÂREA nr. 44 
    din 26 iunie 2013 
                                            

            Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag,  pentru anul 2013.   
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere că, Comuna Nădrag  va contracta o linie de credit pentru 
implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 
grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării 
specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”, drept pentru care este necesar a se întocmi 
bugetul de credite interne; 
 Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. 5 / 2013 a bugetului de stat pe 
anul 2013 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 2013 conform anexelor  la prezenta : 
            Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag 
pentru anul 2013, rectificat, este următorul :  
                         Venituri totale……………………………15.756 mii lei. 
                         Cheltuieli totale…………………………..15.756 mii lei. 
            Art. 3  Bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pentru anul 
este următorul : 
                         Venituri totale :   400 mii lei 
                         Cheltuieli totale : 400 mii lei 
            Art. 4   Se aprobă bugetul de credite interne după cum urmează: 
                          Venituri totale = 0 lei 
                          Cheltuieli totale = 1.400 mii lei   
            Art. 5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
                                                                                                               Preşedinte şedinţă 
                                                                                                              Jurconi Flavia Ioana 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


