
România                                                                                                                                       
Judetul Timis
Comuna Nadrag                                                                     
Consiliul Local  

HOTĂRÂREA nr. 79
din 09 decembrie 2022

                                      
           Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag  pentru anul 2022.
 

Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere adresa nr. 11027/25.11.2022 a DGFP Timiş.

            Având în vedere referatul nr. 2782/ 06.12.2022 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr. 2783 / 06.12.2022 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr. 2784 / 06.12.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
            Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022
şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) şi art.139 alin . (3) din  OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

                                                      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 2022 după cum urmează:

- Se diminuează veniturile  la capitolul 11.02.02 sume defalcate din TVA cu suma de 97 mii lei
pentru indemnizaţii asistenţi personae cu handicap.

- Se majorează veniturile  la capitolul 11.02.02 sume defalcate din TVA cu suma de 15 mii lei
pentru burse şcolare.

- Se diminuează cheltuielile la  capitolul 68.02.05.02-57.02.01 cu suma de  97 mii lei.
- Se majorează cheltuielile la  capitolul 65.02.04.02-59.01  cu suma de 15 mii lei.

             Art. 2  Bugetul total de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2022  rectificat , este următorul : 

- Venituri totale 12.105 mii lei
 -     Cheltuieli totale 12.521  mii lei 

            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti toti  cei 11
membri ai consiliului local.
             Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică :

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

                                                                                                            Preşedinte şedinţă
                                                                                                         Peţa Raluca Theodora

                                                                                                         
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


