
ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

Nr.______/_______2010

Expunere de motive

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Nădlac
pe anul 2010

Primarul oraşului Nădlac- Vasile Ciceac,
Având în vedere :
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei nr.

6628/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.6638/2010
- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad nr.19832/17.05.2010,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.5683/21.05.2010
- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad nr.23994/16.06.2010,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.6505/17.06.2010
- adresa Gr. Şc. J. G. Tajovsky Nădlac nr.1194/22.06.2010, înregistrată la

primăria oraşului Nădlac sub nr.6632/22.06.2010
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările

şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010
- prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

PROPUN:

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, conform propunerii efectuate de
către compartimentul contabilitate-casierie din cadrul primăriei, astfel:

1. La Venituri:
- cod 11.02.06- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea  bugetelor locale, suplimentarea în cadrul trimestrului III cu suma

de 50.000 lei

- cod 11.02.02- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşelor, comunelor şi

municipiilor,  suplimentarea în cadrul trimestrului III cu  suma de 2.000 lei



2. La Cheltuieli:

- alocarea în trimestrul III a sumei de 15.000 lei la cheltuieli materiale, sumă

necesară în vederea executării reparaţiilor la sediul Serviciului  Poliţiei

Comunitare Nădlac şi SMURD, procurarea echipamentului de protecţie pentru

sezonul de vară pentru Serviciul Poliţiei Comunitare şi angajaţilor SMURD şi

suplimentarea cheltuielilor pentru combustibil  la  SMURD.

- suplimentarea în trimestrul III cu suma de 18.000 lei a cheltuielilor de

furnizare  energie electrică pentru iluminat public.

- suplimentarea în trimestrul III cu suma de 15.000 lei la capitolul

Învăţământ- Titlu Bunuri şi servicii, sumă necesară executării reparaţiilor

curente la localurile şcolare, conform adresei Gr. Şc. J. G. Tajovsky Nădlac

nr.1194/22.06.2010, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub

nr.6632/22.06.2010

- suplimentarea în trimestrul III a cheltuielilor de personal la capitolul

Învăţământ- Titlu Cheltuieli de personal cu suma de 2.000 lei

- alocarea în trimestrul III a sumei de 2.000 lei pentru lucrări de reparaţii şi

menţinere în siguranţă a clădirii situate în oraşul Nădlac, str. Ioan Slavici, nr.

111- contract de închiriere nr.1711/28.05.1999 încheiat cu Balogh Iuliana

Învederez mai jos prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare :

« Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a
unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor
bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu
excepţia termenelor din calendarul bugetar. »

Primar,
Vasile Ciceac


