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                                               HOTĂRÂREA nr. 72 
                                              din 18 decembrie 2006  
                                                  
              Privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
Nădrag pentru anul 2006.  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere  prevederile HG nr. 1745/2006 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului ,prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2006,pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei  
publice locale; 
             Ţinând cont de adresa nr. 17018/12.12.2006 a Consiliului Judeţean Timiş;  
             Văzând  referatul nr. 2702/18.02.2006;  
             Având în vedere prevederile Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 
2006 şi ale OUG nr.45 / 2003 privind finanţele publice locale ; 
              În conformitate cu prevederile  art.38 al. 4 lit. “ a ”  din Legea nr. 215 / 2001 
modificata si completată privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 46 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 2006  prin alocarea  următoarelor sume : 
          a)    100.000  lei pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital. 

b)    40.850 lei  pentru cheltuieli de personal în învăţământul preuniversitar de stat . 
c)    53.090 echilibrare buget local pentru cheltuieli materiale  şi investiţii, ce se vor 
utiliza astfel : - 20.000 lei pentru cheltuieli materiale în învăţământ 
                       - 20.000 lei pentru branşamente apă potabilă ( obiectivul de investiţii 
se transferă din contul 5004 în contul 70.02.71 )  
                       - 5.000 lei majorare sume prevăzute pentru achiziţionare centrală 
termică şcoală. 
                       - 8.090 lei majorare cheltuieli materiale prevăzute în contul 51.02.20.  

             Art. 2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 astfel : 
                         Venituri totale……………………………2.942,01 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………..2.942,01 mii lei 
            Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 

 
 
                                                                                                            Preşedinte şedinţă  
                                                                                                                 Jurj Remus 
Contrasemnează secretar                                                                                                            


