
România                                                                                                                                       
Judetul Timis
Comuna Nadrag                                                                     
Consiliul Local  

HOTĂRÂREA nr. 91
din 23 decembrie 2021

                                      
           Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag  pentru anul 2021.
 

Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere adresele ANAF nr. 18932/22.12.2021

            Având în vedere referatul nr. 2555/ 21.12.2021 al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
            Având în vedere referatul  nr. 2556 / 21.12.2021 al compartimentului de specialitate;
            Având în vedere avizul favorabil nr. 2557/ 21.12.2021 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
            Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 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 2021 după cum urmează:

- Se majorează veniturile la capitolul 11.02.06 cu suma de 250 mii lei.
- Se majorează cheltuielile la  capitolul 51.02.20. cu suma de  100 mii lei.
- Se majorează cheltuielile la  capitolul 84.02.71. cu suma de  80 mii lei.
- Se diminuează cheltuielile la  capitolul 67.02.20. cu suma de  20 mii lei.
- Se majorează cheltuielile la capitolul 70.02.20 cu suma de 50 mii

           Art. 2  Bugetul total de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2021  rectificat , este următorul : 
                        Venituri totale 12.609,63 mii lei
                        Cheltuieli totale 12.932,63  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
                                                                                                           Ionele Catalin Ionuţ
Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


