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HOTĂRÂEA nr.14 
   Din 10.08.2016 
                                               

            Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag  
pentru anul 2016 
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş . 
            Tinand cont de adresa trimisa de  Liceul Tehnologic Traian Grozavescu prin director Stoiconi 
Cristian Ioan prin care solicita suplimentarea Bugetului alocat la titlurile 20 Bunuri si servicii si 
Investitii cu suma de 20000 lei si adresa nr.12672/08.08.2016 a DGFP Timis prin care se comunica 
sumele defalcate din TVA 

 Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
            Având în vedere prevederile 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 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 al Comunei 
Nădrag  pentru anul 2016 după cum urmează: 

a) Se majoreaza cu 50.000 lei veniturile la capitolul 040201 (cote defalcate din impozitul pe 
venit) 

b) Se majoreaza cu 1.000.000 lei veniturile la capitolul 420265 (finantare PNDL) 
c) Se majoreaza cu  60.000 lei veniturile la capitolul 110202 (sume defalcate din TVA) 
d) Se majoreaza cu 20.000 lei cheltuielile la capitolul 650220 (reparatii curente scoli) 
e) Se majoreaza  cu 30.000 lei cheltuielile la capitolul 840271, (PT partie de schi)  
f) Se majoreaza cu  60.000 lei cheltuielile  la capitolul 650210 (cheltuieli salariale scoli) 
g)  Se majoreaza cu  1.000.000 lei cheltuielile  la  capitolul 740271  (reabilitare si extindere  

retea canalizare) 
           Art. 2  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2016, 
rectificat, este următorul :  
                         Venituri totale……………………………7.600,01 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………. 8.525,01 mii lei 
Bugetul la autofinantate va fi : 
  Total venituri…………………..463 mii lei 
  Total cheltuieli…………………463 mii lei 
 
            Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru.  
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

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

PRESEDINTE DE SEDINTA 
BIRIESCU IOAN 

 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


