
România                                                                                                                                                         
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                       
Consiliul Local                                                                                                                      
                                                                                             
                                                                                    
                                               HOTĂRÂREA nr. 44 
                                                 din 26 iunie 2007   
 
               Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag pentru anul 2007. 
                      
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;  
             Având în vedere adresa nr. 4416/22.06.2007 a Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Timiş prin care ni se comunică faptul că s-au majorat cotele defalcate din 
impozitul pe venit destinat echilibrării bugetului local al Consiliului Local Nădrag ; 
             Având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor financiare necesare pentru 
realizarea unor proiecte ale Primăriei Nădrag ;  
             Văzând  referatul nr. 1517/26.06.2007 
             Având în vedere prevederile Legii nr. 486 / 2006 privind bugetul de stat pe anul 
2007 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 
modificată şi completată privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată 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 2007  şi a listei de investiţii astfel : 
            1. Se majoraeză bugetul local cu sumele din cotele defalcate din impozitul pe 
venit destinate echilibrării bugetelor locale după cum urmează :  trim III =141 mii lei ,             
trim IV = 142 mii lei , Total an 2007 = 283 mii lei  
            2. Se redistribuie suma  de 100.000 lei de la capitolul 510271 – „Autorităţi 
executive ”- sumă destinată iniţial proiectului de modernizare a centrului civic . Suma 
respectivă va fi utilizată astfel :   
            a) la capitolul 650271 – „Învăţământ” suma de 80.000 lei pentru proiectul 
„Supraetajare cantină Grup Şcolar Traian Grozăvescu localitatea Nădrag jud. Timiş”  
            b) la capitolul 800271 „Acţiuni economice” suma de 20.000 lei pentru finalizarea 
branşării imobilelor proprietate a Primăriei Nădrag la reţeaua de apă potabilă. 
           Art. 2  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag va 
fi următorul : 
                         Venituri totale……………………………3.847,68 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………..3.847,68 mii lei 
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi  pentru . 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 

                                                                                                          Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Nagy Karoly 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. Juridic 


