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Nr. 9408 /28.07.2011         

 
REFERAT 

privind rectificarea bugetului local 
 al oraşului Nădlac pe anul 2011 

 
Având în vedere: 

- 1 - veniturile încasate cu ordinele de plată nr.1638/30.06.2011 la indicatorul Venituri din 
valorificarea unor bunuri, cod.39.02.01 din despăgubirea de teren autostradă de la 
Compania Naţională de Autostrăzi, conform: 

 hotărârea nr.248/21.06.2010    26.017 lei 
Total       26.017 lei 

- 2 - veniturile încasate la indicatorul Venituri din vânzarea unor bunuri, cod. 39.02.07 din 
vânzarea terenurilor în suma de 15.190 lei, 

- 3 - „Hotărârea nr.185/08.07.2011 a Consiliului Judeţean Arad privind suplimentarea 
sumelor alocate consiliilor locale prin Hotărârea nr.36/27.01.2011 privind repartizarea 
către bugetele locale a 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” prin care se 
repartizează suplimentar suma de 59.000 lei la obiectivul Extinderea si modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad: 

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. 
- 4 – referatul nr.9169/19.07.2011 a compartimentului Informatizare prin care se solicită 

alocarea sumei de 345.000 lei necesară studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-
economici pentru a depune in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti, 
proiectul Pista de biciclete in oraşul Nădlac, finanţat din fonduri nerambursabile de la 
Administraţia Fondului de Mediu. 

 
Propunem: 

- 3 - rectificarea în plus la Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Cheltuieli de 
capital, cod 74.02.71 cu suma de 59.000 lei în lista de investiţii la obiectivul Cofinanţare 
canalizare menajera master plan, denumirea obiectivului din lista de investiţii fiind 
modificat în Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată (suma alocată 
de CLN în şedinţa din 28.06.2011 în valoare de 49.000 lei va fi redistribuită având în vedere 
suma repartizată de CJA prin hotărârea nr.185/08.07.2011. 

- 4 - rectificarea îu plus la Capitolul Transporturi, cod 84.02, Titlul Cheltuieli de capital , cod 
84.02.71, pentru Pista de biciclete în oraşul Nădlac cu suma de 345.000 lei care se compune 
din “venituri realizate” în 2011 (în urma controlului Curţii de Conturi, în urma licitaţiei la 
Parc Pădurice – referat nr.8034/28.06.2011 – venituri descrise la pct.1, 2): 

o Despăgubire autostradă, pct.1          26.000 lei, 
o Venituri din vânzarea unor bunuri, pct.2          15.000 lei, 
o Cofinanţare canalizare menajera master plan, pct.3        49.000 lei, 
o Reabilitare, extindere şi modernizarea parcului "Pădurice"         36.000 lei, 
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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 (referat nr.8034/28.06.11)   32.000 lei, 
o Cheltuieli materiale din transporturi (intreţinere cu piatră şi criblură)   95.000 lei, 

Total                   345.000 lei. 
 

- 4 – 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 modoficarea 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, 

o Capitolul Transporturi, cod 84.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 84.02.20 cu suma 
de 95.000 lei din cheltuieli materiale, (conform modificărilor la pct. b. Intreţinere 
cu piatră si criblură din Programul pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii 
şi dotări pe anul 2011). 

 
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 2. – Lista de investiţii pe anul 2011. 
- Anexa 3. - Program pentru lucrări edilitar gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2011. 

 
 
 

Întocmit, 
Cralic Ioan 


