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HOTĂRÂREA nr.74 
Din 30 octombrie 2019 

         
                                       

           Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei 
Nădrag  pentru anul 2019. 
  

Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ,          
            Având în vedere necesitatea virării sumelor între capitole în cadrul aceleiaşi valori 
totale a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 . 

Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
            Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 şi 
ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; 
              În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) şi art.139 alin . (3) din OUG nr.57/2019 
– Codul administrativ. 
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 
 
                                                      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 2019 şi a listei de investiţii aferente acestuia, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
           Art. 2  Bugetul total de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag 
pentru anul 2019,  rectificat , este următorul :  
                        Venituri totale 8.602 mii lei 
                        Cheltuieli totale 8616  mii lei 
             Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli   o reprezintă excedentul anului precedent. 

Art. 3  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pentru 
anul 2019 astfel : 
                         Venituri totale :   350,80 mii lei 
                         Cheltuieli totale : 391,94 mii lei 
             Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli   o reprezintă excedentul anului precedent. 
            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.      
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