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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._____ din______2011 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

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

nr.10651/2011 
- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad 

nr.2508/23.06.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.8101/29.06.2011  

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad 
nr.32349/03.08.2011, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub 
nr.10176/05.08.2011 

- ordinul de plată nr.12565/10.08.2011 
- adresa Grupului de teatru – elevii amatori, reprezentată prin Prof. Dr. Kmety 

Elena Darina, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6835/25.05.2011 
- scrisoarea de intenţie a Asociaţiei Sportive Victoria Pro Nădlac, înregistrată la 

primăria orașului Nădlac sub nr.10393/10.08.2011 
- cererea Grădiniţei P.N.2, str. Stejarului din Nădlac nr.109/18.08.2011, 

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.10725/18.08.2011 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.43/15.03.2011 privind aprobarea  

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 
2011 

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

- prevederile Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011  
- 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: 
 

Consiliului Local Nădlac rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 
Local al orașului Nădlac pe anul 2011, precum și a programului de lucrări edilitar 
gospodărești, astfel cum s-a efectuat propunerea compartimentului contabilitate-
casierie, astfel:  

 
- rectificarea în minus la Titlul Cheltuieli de personal, cu suma de 200.000 lei  
- rectificarea în plus la: 

- Capitolul Alte servicii publice generale (SCLEP), cod 54.02, Titlul Bunuri şi 
servicii, cod 54.02.20 cu suma de 10.000 lei 
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- Capitolul Ordine publică şi sigurantă natională, cod 61.02, Titlul Bunuri şi 
servicii, cod 61.02.20 cu suma de 5.000 lei 

- Capitolul Învăţământ, cod 65.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 65.02.20 cu suma 
de 147.500 lei pentru chirii, 

- Capitolul Învăţământ, cod 65.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 65.02.20 cu suma 
de 2.500 lei pentru dotarea gradiniţei P.N.2 cu mobilier şi electrocasnice 

- Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 
67.02.20 cu suma de 9.000 lei 

- Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02 Titlul Alte cheltuieli, cod 74.02.59 
cu suma de 10.000 lei pentru sprijin financiar a Asociaţiei Sportive Victoria Pro Nădlac, 
semestrul II 2011. 

- Capitolul Cultură recreere şi religie pentru Casa de cultură, cod 67.10, Titlul 
Bunuri şi servicii, cod 67.10.20 cu suma de 16.000 lei 

- Capitolul Cultură recreere şi religie pentru Casa de cultură, cod 67.10, Titlul 
Bunuri şi servicii, cod 67.10.20 cu suma de 10.000 lei pentru Zilele oraşului Nădlac 
 

 
 

Primar, 
Vasile Ciceac 
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