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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARAD 
ORAŞ NĂDLAC 

Str. 1 Decembrie nr. 24   315500  Nădlac telefon 0257-474844 fax 0257-473300 
www.primaria-nadlac.ro  e-mail: office@primaria-nadlac.ro 

 
Nr. 10651/17.08.2011         

 
REFERAT 

privind rectificarea bugetului local 
 al oraşului Nădlac pe anul 2011 

 
 
Având în vedere: 

- (1) – adresa nr.25084/23.06.2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Arad care ne comunică că s-a retras suma de 150.000 lei, iar nivelul maxim al cheltuielilor 
de personal aprobate pentru unitatea administrativ teritorială din Nădlac pe anul 2011 este 
de 4.709.000 lei, 

- (2) – adresa nr.32349/03.08.2011 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Arad care ne comunică că s-a retras suma de 50.000 lei, iar nivelul maxim al cheltuielilor 
de personal aprobate pentru unitatea administrativ teritorială din Nădlac pe anul 2011 este 
de 4.659.000 lei, 
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RETRASA 
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SUMA 
RETRASA 
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NIVEL MAXIM 
AL 

CHELTUIELILOR 
DE PERSONAL 

DUPA 
RECTIFICARE 

SUMA 
TOTALA 

RETRASA 

1 2 1 - 2 = 3 4 2 - 4 = 5 6 3 + 5= 7 

4.859.000 4.709.000 150.000 4.659.000 50.000 4.659.000 200.000 

 
 

- (3) - veniturile încasate cu ordinul de plată nr.12565/10.08.2011 la indicatorul Donaţii si 
sponsorizari, cod. 37.02.01 din sponsorizare conform contractului nr.080111-C-
001/01.08.2011 de la Amromco LLC Energy Sucursala Ploieşti în suma de 10.000 lei, 

- (4) – adresa nr.6835/25.05.2011 a Grupului de teatru – elevii amatori, reprezentată prin 
Prof. Dr. Kmety Elena Darina solicită sprijin finanaciar de 7.000 lei necesar onorării 
invitaţiei de participare la Festivalul de teatru de amatori a minorităţii slovace din Praga. 

- (5) – scrisoare de intenţie nr.10393/10.08.2011 a Asociaţiei Sportive Victoria Pro Nădlac 
prin care se solicită sprijin financiar de 19.300 lei în limita sumelor disponible, conform cu 
Anexa nr.1 care cuprinde nota de calcul şi fundamentarea cheltuielilor pe semestrul  II 
2011 şi semestrul I 2012. 

- (6) – cerere nr.109/18.08.2011 a doamnei Radici Alena, directoare la Grădiniţa P.N.2, str. 
Stejarului din Nădlac solicită suplimentare în suma de 2.500 lei pentru dotarea grădiniţei 
cu mobilier, electrocasnice şi etc.  
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Propunem: 

- (1) şi (2) - rectificarea îu minus la Titlul Cheltuieli de personal, cu suma de 200.000 lei 
conform tabelului de mai jos. 

 
 – rectificarea în plus la: 

o Capitolul Alte servicii publice generale (SCLEP), cod 54.02, Titlul Bunuri şi 
servicii, cod 54.02.20 cu suma de 10.000 lei: 
 2.000 lei necesară asigurării plăţii cheltuielilor de incălzire şi iluminat, 
 4.000 lei necesară la alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare, 
 4.000 lei necesară pentru reparaţii şi modificarea program pentru lucrări 

edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2011,  
o Capitolul Ordine publică şi sigurantă natională, cod 61.02, Titlul Bunuri şi 

servicii, cod 61.02.20 cu suma de 5.000 lei: 
 4.000 lei necesară asigurării plăţii cheltuielilor de incălzire şi iluminat, 
 1.000 lei necesară pentru protecţia muncii, 

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

o 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, (6) 

o Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 
67.02.20 cu suma de 9.000 lei: 
 6.000 lei necesară asigurării plăţii cheltuielilor de incălzire şi iluminat, 
 3.000 lei necesară plăţii acoperişului la foişorul din parcul Pădurice şi 

modificarea program pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi 
dotări pe anul 2011, 

o 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. (5) 

o 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: 
 11.000 lei necesară asigurării plăţii cheltuielilor de incălzire şi iluminat, 
 5.000 lei necesară deplasării la Festivalul de teatru de amatori a 

minorităţii slovace din Praga. (4) 
- (3) – rectificare în plus la 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, 
 

Capitol ADMIN. SEIP. PROT. 
CIV. INVAT. SANAT. CULT. 

RELIG. 
CASA. 
CULT. 

PERS. 
HAND. 

CENTRU 
DE ZI TOTAL 

Titlul rand 510210 540210 610210 650210 660210 670210 671010 680210 680210 
Buget 
28.07.2011 1 1095000 57000 210000 2745000 250000 60000 50000 262000 130000 4859000 

Necesar lunile 
09-12 2 400000 16000 78000 787000 80000 14900 12100 71200 32000 1491200 

Platit 31.07.2011 3 564000 28500 157200 1958000 143600 28200 21900 206600 59800 3167800 

Buget nou 2+3=4 964000 44500 235200 2745000 223600 43100 34000 277800 91800 4659000 

Disponibil de 
distribuit 

1-4=5 131000 12500 -25200 0 26400 16900 16000 -15800 38200 200000 
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În conformitate cu Legea privind finanţele publice locale art.19 şi 45 alin.1 şi 2 precum şi 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (actualizată) art.36 alin.4 lit.”a”, art.45 şi 
63 alin.1 lit.”c” şi alin.4 lit.”b”, Compartimentul financiar - contabil propune modificarea la:  

- Anexa 1. – Bugetul local 2011.  
- Anexa 3. - Program pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2011. 

 
 
 

Întocmit, 
Cralic Ioan 


