
România                                                                                                                                                        
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                      
Consiliul Local                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              
                                               HOTĂRÂREA nr. 53 
                                              din 09. octombrie 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. 12621 /28.09.2006 a Consiliului Judeţean Timiş prin 
care au fost repartizate suplimentar Consiliului Local Nădrag unele sume ; 
             Văzând referatul nr.1976/02.10.2006 
             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 si completată 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 aprobă modificarea veniturilor la următoarele capitole: 
                a) 11.02.02 sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuieilor de persoanl 
cu 83,88 mii lei. 
                b) 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu 
31,78 mii lei. 
                c) 04.02.04 sume defalcate din cota de 22% din impozite pe venit pentru 
echilibrare cu 86,09 mii lei. 
            Art. 2  Se aprobă modificarea cheltuielilor astfel : 
                a) Se transferă de la cap 65.02.71 ( reparaţii capitale şcoală) la capitol 70.02.71 
(pt. contorizare bloc locuinţe sociale – investiţii ) suma de 10 mii lei . 
                b) Se alocă la capitolul 70.02.71 suma de 45 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „construire coşuri şi zugrăveli exterioare bloc nefamilişti”   
                c) Se alocă la capitolul 70.02.71 suma de 30 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „amenajare bloc de nefamilişti – etaj 4” 
                d) Se majorează sumele la capitolul 80.02.71 cu 34 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „montat becuri iluminat stradal” 
                e) Se alocă la capitolul 67.02.20 suma de 3 mii lei pentru dotarea cu 
echipament  sportiv a echipei de fotbal AS  Nădrag. 
                f) Se alocă la capitolul 51.02.20 suma de 5,87 mii lei pentru cheltuieli 
materiale. 
                g) Se majorează suma prevăzută la capitolul „cheltuieli de personal în 
învăţământ ” cu suma de 83,88 mii lei. 
             Art. 3 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 astfel : 
                         Venituri totale……………………………2.588,79 mii lei 
                         Cheltuieli totale………………………….2.588,79 mii lei 
            Art. 4Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de  voturi . 
            Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 

                                                                                                                   Preşedinte şedinţă 
     Contrasemnează secretar                                                                       Meglei Gheorghe 


