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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.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 

Propun: 
 

Consiliului Local Nădlac rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 
Local al orașului Nădlac pe anul 2011, precum și a listei de investiții, astfel cum s-a 
efectuat propunerea compartimentului contabilitate-casierie. 

 
Au fost atrase următoarele venituri suplimentare: 
- despăgubiri pentru terenul expropriat pe care se va construi autostrada- Venituri din 
valorificarea unor bunuri- cod.39.02.01- 26.017 lei 
- vânzarea terenurilor cu drept de preemțiune- Venituri din vânzarea unor bunuri- cod. 
39.02.07- 15.190 lei 
- Consiliul Județean Arad a procedat la suplimentarea sumelor alocate consiliului local 
prin repartizarea cotei de 20% din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, fiind 
repartizată suplimentar suma de 59.000 lei la obiectivul Extinderea si modernizarea 
infrastucturii de apă şi apă uzată din judeţul Arad, astfel: 

o Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cod. 
11.02.06 în suma de: 22.000 lei 

o Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit cod. 
04.02.04 în suma de:        37.000 lei 

Total            
59.000 lei. 

Compartimentul informatizare prin referatul nr.9169/19.07.2011 a solicitat alocarea 
unei sume de 250.000 lei pentru participarea în cadrul Programului de realizare a 
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pistelor pentru biciclisti, proiectul Pista de biciclete in oraşul Nădlac, finanţat din fonduri 
nerambursabile de la Administraţia Fondului de Mediu. 

 
Având în vedere cele de mai sus se propune următoarea rectificare de buget: 

- suplimentarea la Capitolul Protecţia mediului- cod 74.02, Titlul Cheltuieli de 
capital- cod 74.02.71 cu suma de 59.000 lei pe lista de investiţii la 
obiectivul Cofinanţare canalizare menajeră master plan, denumirea 
obiectivului din lista de investiţii fiind modificată în Extinderea si 
modernizarea infrastucturii de apă şi apă uzată ( suma primită de la 
Consiliul Județean Arad ) 

- suplimentarea la Capitolul Transporturi- cod 84.02, Titlul Cheltuieli de 
capital- cod 84.02.71, pentru Pista de biciclete în oraşul Nădlac cu suma de 
250.000 lei care se compune din “venituri realizate” în 2011 , care se 
compune din sumele: 

o Despăgubire autostradă- 26.000 lei 
o Venituri din vânzarea unor bunuri- 15.000 lei 
o Cofinanţare canalizare menajera master plan- 49.000 lei 
o Reabilitare, extindere şi modernizarea parcului "Pădurice" -36.000 

lei 
o SF+PT Execuţia staţia de pompare- 20.000 lei 
o Elaborare PUG- 49.000 lei 
o Modernizarea sistemului de iluminat public- 23.000 lei 
o Cheltuieli materiale din protectia mediului- 32.000 lei 

 – rectificarea în minus la: 
o Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Cheltuieli de capital- 

cod 74.02.71 cu suma de 49.000 lei la obiectivul Cofinanţare 
canalizare menajera master plan, precum şi modoficarea listei de 
investiţii 

o Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Cheltuieli de capital- 
cod 74.02.71 cu suma de 36.000 lei la obiectivul Reabilitare, 
extindere şi modernizarea parcului "Pădurice" din oraşul Nădlac, 
precum şi modificarea listei de investiţii 

o Capitolul Protecţia mediului- cod 74.02, Titlul Cheltuieli de capital-
cod 74.02.71 cu suma de 20.000 lei la obiectivul SF+PT execuţie 
staţie de pompare, precum şi modificarea listei de investiţii 

o Capitolul Autorităţi publice- cod 51.02, Titlul Cheltuieli de capital- 
cod 51.02.71 cu suma de 49.000 lei la obiectivul Elaborare PUG, 
precum şi modoficarea listei de investiţii, 

o Capitolul Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe- cod 70.02, 
Titlul Cheltuieli de capital- cod 70.02.71 cu suma de 23.000 lei la 
obiectivul Modernizarea sistemului de iluminat public, precum şi 
modi 

o ficarea listei de investiţii, 
o Capitolul Protecţia mediului- cod 74.02, Titlul Bunuri şi servicii- 

cod 74.02.20 cu suma de 32.000 lei din cheltuieli materiale. 
 

Primar, 
Vasile Ciceac 
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