
România                                                                                                                                                             
Judetul Timis  
Comuna Nadrag                                                                                                                                                          
Consiliul Local 

    HOTĂRÂREA nr. 18 
       din 26 martie 2014 
                                            

            Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag,  pentru anul 2014.   
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere adresa nr. 2979 / 18.03.2014 a DGFP Timis privind modificarea 
repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2014.  
            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; 
            Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. . 356/2013 privind bugetul de 
stat pe anul 2014 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 2014 după cum urmează : 

- se majorează cu suma de 5.000 lei pentru trimestrul I 2014 sumele defalcate din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor  de personal în învăţământ pentru hotărâri 
judecătoreşti. 

- se diminuează cu suma de 5.000 lei pentru trimestrul IV 2014 sumele defalcate 
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor  de personal în învăţământ pentru hotărâri 
judecătoreşti. 

           Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag 
pentru anul 2014, rectificat, este următorul :  
                         Venituri totale :  3.937,87 mii lei 
                         Cheltuieli totale: 4.034,87  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 
                                                                                                              Lăzărescu Marinică 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


