
România                                                                                
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                    
Consiliul Local                                                                                             
                                        
                                                       
                                          HOTĂRÂREA nr. 85 
                                          din 06. decembrie 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 9007/30.11.2007  a DGFP Timiş ; 
            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 
republicată privind administraţia publică locală ; 
            În temeiul art. 45 al.1 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 Nădrag pe anul 2007 astfel: 
                 a) - se diminuează suma prevăzută la cap. 04.02.14 ( venituri) cu 145 mii lei . 
                 b) – se diminuează suma prevăzută la cap. 42.02.04 ( venituri) cu 174 mii lei . 
                 c) - se diminuează suma prevăzută la cap. 11.02. 02 ( venituri) cu 20 mii lei . 
                 d) - se majorează suma prevăzută la cap.   11.02.06 ( venituri) cu 5 mii lei. 
                 e) - se majorează suma prevăzută la cap.   04.02.01  ( venituri) cu 100 mii lei. 
                 f) - se majorează suma prevăzută la cap.    18.02.50  ( venituri) cu 174 mii lei. 
                 g) - se diminuează  suma prevăzută la cap. 65.02.71 ( cheltuieli) cu 145 mii lei. 
                 h) – se diminuează suma prevăzută la cap. 65.02.10 ( cheltuieli) cu 100 mii lei. 
                 i ) - se majorează suma prevăzută la cap.    65.02.59  ( cheltuieli) cu 5 mii lei. 
                 j) - se majorează suma prevăzută la cap.     68.02.10  ( cheltuieli) cu 10 mii lei. 
                k) - se majorează suma prevăzută la cap.     68.02.57  ( cheltuieli) cu 65 mii lei. 
                 l) - se majorează suma prevăzută la cap.     51.02.20  ( cheltuieli) cu 4 mii lei. 
               m) - se majorează suma prevăzută la cap.    70.02.20  ( cheltuieli) cu 100 mii lei. 
                n) - se majorează suma prevăzută la cap.     67.02.10  ( cheltuieli) cu 1 mii lei. 
           Art. 2 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag va 
fi următorul : 
                         Venituri totale……………………………4.337,19 mii lei 
                         Cheltuieli totale…………………………..4.337,19 mii lei     
           Art. 3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  9 voturi pentru. 
           Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Contabilitate 
- Afişare. 

        
                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                 Vereşan Titu 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic                                                                                  


