
România                                                                                                                                                   
Judetul Timis  
Comuna Nadrag                                                                                                                                                          
Consiliul local                                                                                   

 
HOTĂRÂREA nr. 59 
    din 25 octombrie 2011 
                                                 

              Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag  pentru anul 2011.   
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 
2011 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 2011 după cum urmează: 

a) Se aprobă majorarea veniturilor la următoarele capitole: 
- capitolul 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit, se majorează cu 50.000 lei. 
- capitolul 42.02.34 subvenţii lemne, se majorează cu 20.000 lei. 
- capitolul 07.02.01.02 impozite persoane juridice, se majorează cu 5.000 lei 
- capitolul 30.02.02 transfer sume concesiuni, se majorează cu 30.000 lei 
- capitolul 11.02.06 sume din TVA pentru echilibrare, se majorează cu 200.000 lei. 
     
b) Se aprobă majorarea cheltuielilor la următoarele capitole: 
- capitolul 70.02.20 cheltuieli materiale, se majorează cu 100.000 lei. 
- capitolul 70.02.71 investiţii (transformare internat în locuinţe sociale) se majorează 

cu 200.000 lei. 
- capitolul 70.02.71 investiţii ( construire piaţa agroalimentară ) se majorează cu 

40.000 lei. 
- capitolul 65.02.20 cheltuieli materiale şcoală, se majorează cu 15.000 lei. 
- capitolul 84.02.71 proiect integrat, se majorează cu 177.760,70 lei. 
- capitolul 51.02.20 cheltuieli materiale administraţie, se majorează cu 50.000 lei.   
     
c) Se aprobă diminuarea cheltuielilor la următoarele capitole: 
- capitolul 68.02.10 cheltuieli de personal cu asistenţii personali, se diminuează cu 

35.000 lei. 
- capitolul 51.02.10 cheltuieli de personal în administraţie, se diminuează cu 35.000 

lei. 
- capitolul 74.02.71 investiţii (canalizare Crivina) se diminuează cu 90.000 lei. 



- capitolul 51.02.71 investiţii ( întocmire PUG ) se diminuează cu 10.000.lei. 
- capitolul 51.02.71 investiţii ( mutare sediu primărie) se diminuează cu 10.000 lei.  
- capitolul 74.02.85 restituire anii precedenţi ( canalizare Crivina), se diminuează cu 

87.760,70 lei.  
- capitolul 51.02.71 investitii (consultanţă programe) se diminuează cu 10.000 lei.      

           Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag 
pentru anul 2011 este următorul :  
                         Venituri totale……………………………3.758 mii lei. 
                         Cheltuieli totale…………………………..3.758 mii lei. 
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru . 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

 
                                                                                                                  Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                      Jurj Remus 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


