
România                                                                                                                                        
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag                                                                                                                            
Consiliul Local                                                                                                                             

HOTĂRÂREA nr. 1
din 11februarie 2022

                                                       
              Privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag pentru anul 2022. 

              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
              Având în vedere adresa DGFP Timiş  prin care se repartizează sumele defalcate din
TVA pe anul 2022. 
              Ţinând cont de prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 şi
ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
              Având în vedere referatul nr. 213/07.02.2022  al primarului comunei Nădrag – 
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr. 214/07.02.2022 al compartimentului de specialitate; 
              Având în vedere avizul nr. 215/07.02.2022 al comisiei de specialitate a consiliului 
local;
              Având în vedere că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
               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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădrag pentru
anul 2022, anexat la prezenta, având următoarele prevederi totale :
                         Venituri totale :  11.871  mii lei
                         Cheltuieli totale: 12.287  mii lei.
            Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în valoare de 416    mii lei  o reprezintă
excedentul anului precedent.
            Art. 2  Se aprobă lista cuprinzând obiectivele de investiţii ale Consiliului Local
Nădrag în valoare totală de 6.851 mii lei  pentru anul 2022, listă anexată la prezenta hotărâre.
            Art. 3  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Alimentare cu Apă
şi de Canalizare al Comunei Nădrag pentru anul 2022 astfel :
                         Venituri totale :  400 mii lei
                         Cheltuieli totale : 400  mii lei
            Art. 4  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al  Serviciului de salubrizare si
administrare domeniu public al Comunei Nădrag pentru anul 2022 astfel :
                         Venituri totale :  452 mii lei
                         Cheltuieli totale : 452  mii lei.
            Art.5   Se aprobă bugetul pentru activitatea de învăţământ preuniversitar de stat
finanţat integral din venituri proprii pentru anul 2022 astfel:
                          Venituri totale :  62,35 mii lei
                         Cheltuieli totale : 62,35  mii lei.
            Art. 5  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .



- Primarului comunei Nădrag
- Contabilitate
- Afişare.                                                

                                                                                                         Preşedinte şedinţă,
         Ionele Cătălin Ionuţ

                                                                                                           
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara

Consilier juridic: Wagner Marian


