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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad  

e-mail : office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro                                                                                                   

HOTĂRÂREA Nr. 71
din 28.04.2009

privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar
pe anul 2008

           Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2009,
           Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6729/2009
- referatul nr.6769/2009 al Compartimentului de contabilitate-casierie din 

cadrul primăriei
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare 

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport

          În temeiul art.45 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se aprobă contul general de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 
2008 întocmit pe baza balanţei de verificare, bilanţului contabil şi a contului de
execuţie a bugetului local la 31.12.2008, care  se prezintă astfel: 

Plan Realizat
Venituri bugetare

Total 17383100 15451935
Venituri proprii   7003040 6624194
Cote defalcate din impozitul pe venit 3236000 2922173
Sume defalcate din TVA 6143800 5905568

Cheltuieli bugetare
Total 17383100 15525906

Autorităţi publice 5781000 5126479
Alte servicii generale 182200 95495
Ordine publica siguranţă naţională 580000 572937
Învăţământ 5260800 5123801
Cultura 855000 716499
Asistenţă socială 1907000 1234400
Servicii şi dezvoltare publică 446000 437925
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Mediu 365000 346420
Combustibil şi energie 128100 85724
Transporturi 1878000 1786146
                 DEFICIT 73971

Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii la data de 31.12.2008, care se 
prezintă astfel :

Plan Realizat
Venituri total 1069571 706179

Alte venituri din proprietate 64000 39335
Taxe si alte venit din învaţământ 12250 12250
Venituri din prestări servicii 993321 654594

Cheltuieli total 1069571 751419
Învăţământ 29571 24611
Servicii de dezvoltare publică şi locală 64000 51269
Alte acţiuni economice 976000 675539
                 DEFICIT 45240

Art.3 Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local la data de 
31.12.2008, care se prezintă astfel :

Plan Realizat
Venituri total 288000 245800

Vărsăminte de la instituţii publice 5000 4221
Subvenţii 283000 241579

Cheltuieli total 288000 245653
Sănătate 50000 34000
Casa de cultură 238000 211653
                EXCEDENT 147

Art.4 Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în 
afara bugetului local la data de 31.12.2008, care se prezintă astfel :

Plan Realizat              
Venituri total 1826574 161620

Taxe speciale 180000 157732
Fond de rulment 1646574 3888

Cheltuieli total 1826574 1767761
Autoritaţi executive 47638 14280
Alte servicii publice generale 73971 73971
Cultura 49734 49734
Servicii de dezvoltare publică 284834 284834]
Protectia mediului 180000 154545
Transporturi 11190397 1190397

DEFICIT 1606141

Art.5. Se aprobă contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în 
bugetul fondurilor externe nerambursabile ( Phare CBC ), care se prezintă astfel:

Plan Realizat              
Venituri total 503000 503000
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Cheltuieli total 503000 503000
Protecţia mediului 393000 393000
Transporturi 110000 110000

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
   - primarului oraşului Nădlac
   - compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
   - cetăţenilor, prin afişare
   - Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, 
Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios 

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate
        KOVACS ŞTEFAN ANDREI  Secretar

     Alexandru Gros


