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    HOTĂRÂREA nr. 63 
    din 25 august 2009  

 
   

 
             Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei 
Nădrag  pentru anul 2009. 
                                                 
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
  
            Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare necesare pentru unele 
obiective de investiţii, mijloace fixe şi manifestări culturale ce urmează a se executa sau 
desfăşura în comuna Nădrag;   
            Având în vedere referatul nr. 2965/25.08.2009 al compartimentului de specialitate;  
            Având în vedere prevederile Legii nr. 18 / 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 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 2009 astfel: 

a) se majorează cu 20.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 30.02.05 
b) se majorează cu 20.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 35.02.01 
c) se majorează cu 32.000 lei veniturile prevăzute la capitolul 04.02.01 
d) se majorează cu 6.000 lei cheltuielile prevăzute la capitolul 67.02.20 
e) se majorează cu 24.000 lei cheltuielile prevăzute la capitolul 70.02.20 
f) se majorează cu 30.000 lei cheltuielile prevăzute la capitolul 67.02.71 
g) se majorează cu 12.000 lei cheltuielile prevăzute la capitolul 84.02.71 

           Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pe anul 
2009 va fi următorul : 
                         Venituri totale……………………………5.874 mii lei. 
                         Cheltuieli totale…………………………..5.874 mii lei. 
            Art. 3 Se aprobă modificarea listei de investiţii a Consiliului Local al Comunei 
Nădrag pe anul 2009, anexată la prezenta.    
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8  voturi pentru. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
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