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H O T Ă R Â R E A Nr. 158
din 28.07.2011
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al
orașului Nădlac pentru anul 2011
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.07.2011,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.9543/2011
- referatul compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
nr.9408/2011
- 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
- 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2011, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii pentru anul 2011, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea programului de lucrări edilitar-gospodăreşti,
reparaţii şi dotări pe anul 2011 finanţate din bugetul local, conform anexei nr.3
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător
anexele contrare prezentei adoptate anterior.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- compartimentului coordonare-achiziții publice din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
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Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi
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