
România                                                                                       
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                       
Consiliul Local                                                                                                                                                        
                                                                       
                                               H O T Ă R Â R E A nr. 46           
        din 29.08.2006 
                                                  
 Privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pentru 
anul 2006.  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr. 9288 /14.07.2006 a Consiliului Judeţean Timiş prin 
care au fost repartizate Consiliului Local Nădrag suma de 30,93 mii lei din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată , pentru finanţarea cheltuielilor de personal în 
învăţământul preuniversitar de stat , precum si necesitatea prevederii unor fonduri pentru 
cheltuieli materiale invatamant,modernizare incalzire scoala si plata unor comisioane si 
dobanzi aferente  proiectului SAPARD 
             Văzând referatul nr.1758/29.08.2006;   
             Având în vedere prevederile Legii nr. 379 / 2005 privind buget de stat pe anul 
2006 şi ale OUG nr.45 / 2003 privind finanţele publice locale ; 
              În conformitate cu prevederile  art.38 al. 4 lit. “ a ”  din Legea nr. 215 / 2001 
modificata privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 46 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 modificata  privind administraţia 
publică locală ; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
           
            Art. 1  Se rectifică  bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag 
pentru anul 2006 astfel : 
  1.se suplimenteaza cheltuielile de personal din invatamantul preuniversitar 
de stat cu suma de 30,93 mii lei 
  2.se aloca suma de 20 mii lei din venituri proprii pentru cheltuieli 
materiale invatamant 
  3.se aloca suma de 10 mii lei din venituri proprii pentru reparatii instalatie 
incalzire scoala.Se modifica lista obiectivelor de investitii anul 2006,pozitia 5 din 
‘’incalzire lemne” in reparatii instalatie incalzire scoala”.    
  4.se aloca suma de 10 mii lei din venituri proprii pentru achitare 
comisioane si dobanzi bancare aferente proiectului SAPARD 
  5.bugetul de venituri si cheltuieli al consiliului local pe anul 2006 va fi : 
                         Venituri totale……………………………2.387,04 mii lei 
                         Cheltuieli totale………………………….2.387,04 mii lei 
            Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
            Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 

 
Presedinte de sedinta 
Meglei Gheorghe 

contrasemneaza secretar, 
                                                                                                          


