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REFERAT
privind rectificarea bugetului local
al oraşului Nădlac pe anul 2011
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Având în vedere:
1 - veniturile încasate cu ordinele de plată nr.1346 şi nr.1347/31.05.2011 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.283/21.06.2010
6.612 lei
 hotărârea nr.236/21.06.2010
18.647 lei
Total
25.259 lei
2 - veniturile încasate la indicatorul Venituri din vânzarea unor bunuri, cod. 39.02.07 din
vânzarea terenurilor în suma de 11.489 lei,
3 – introducerea sumei de 210.000 lei la veniturilor din taxe speciale, cod 36.02.06 pe
trimestrul III şi IV care nu a fost posibilă la fundamentarea bugetului iniţial datorită
prevederilor art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 conform
previziunilor calculate de compartimentul impozite şi taxe locale,
4 – depăşirea bugetului iniţial de venituri a subvenţiilor pentru încălzirea locuinţelor cu
lemne, cod 42.02.34 pe trimestrul I cu încasarea în plus a sumei de 20.000 lei de la bugetul
de stat,
5 - memoriul de oportunitate nr.7884/20.06.2011 a Casei de Cultură din Nădlac prin care se
doreşte dotarea sălii de spectacole cu un sistem audio performant precum şi cu un sistem de
iluminat toate în valoare de 30.000 lei,
6 - adresa nr.797/30.05.2011 a Grupului Şcolar “Jozef Gregor Tajovský” cu referatul de
necesitate a doamnei director Radici Alena, privind alocarea sumei de 28.000 lei pentru
dotarea cu obiecte de inventar a imobilului situat pe strada Stejarului nr.3-5 aparţinând
Grădiniţei cu predare în limba slovacă.
7 - referatul nr.7855/20.06.2011 a Serviciului Poliţiei Locale prin care se solicită alocarea
sumei de 12.000 lei necesare inzestrării poliţiei locale cu uniforme de vară şi iarnă precum
şi achiziţionarea unui autoturism Dacia Logan cu 15.000 lei şi 3 vauchere.
8 - referatul nr.7050/30.05.2011 a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prin care
se solicită echipamente pentru:
 Activitatea de apărare împotriva incendiilor –
9.000 lei
 Echipajul de prim ajutor – SMURD
–
6.000 lei
Total
15.000 lei
9 - referatul nr.7051/30.05.2011 a şefului de serviciu şi responsabilului cu paza bunurilor şi
valorilor în sediului Primăriei oraşului Nădlac solicită alocarea fondurilor pentru
achiziţionarea sistemelor de anti efracţie, echipamente care să completeze cele existente în
dotare, în suma de 6.000 lei pentru:
 casieria primăriei
 compartimentul impozite şi taxe
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- 10 - adresa nr.970/21.06.2011 a Grupului Şcolar “Jozef Gregor Tajovský” prin care se
solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli pe anul 2011, respectiv pe trimestrul III cu
suma de 350.000 lei, după cum urmeză:
 cheltuieli materiale
–
60.000 lei
 chirii pentru tot anul 2011
–
290.000 lei
Total
350.000 lei
- 11 – referatul nr.8005/22.06.2011 a domnului secretar Gros Alexandru solicită
achiziţionarea softului în vederea construirii unei baze de date privind tarlaua, parcela,
poziţia din cadrul parcelei, autorii şi moştenitorii, numărul cadastral, categoria de
folosinţă, zona de impozitare, aplicaţia permite toate astea la preţul de 10.000 lei, precum şi
asigurarea pe parcursul anului 2011 a sumei de 40.000 lei necesare populării bazei de date
cu toate documentele.
- 12 – adresa nr.1878/22.11.2010 reluată prin adresa nr.134/08.02.2011 prin care se solicită
alocarea sume de 42.000 lei la obiectivul Cofinanţare canalizare menajera master plan.
- 13 – referatul nr.8041/22.06.2011 a compartimentului Administrarea Patrimoniului Local
prin care se solicită suplimentare în suma de 2.500 lei pentru construcţia din lemn (foişor),
- 14 – referatul nr.8030/22.06.2011 a compartimentului Achiziţii Publice prin care se solicită
suplimentare în suma de 13.000 lei pentru amenajare parcare parc Pădurice.
- 15 – adresa nr.100/16.05.2011 a preşedintelui al Consiliului de administraţie al S.C
Apoterm Nădlac prin care se solicită alocarea fondurilor necesare pentru realizarea
înlocuirilor de reţele energie termică în oraşul Nădlac, reabilitarea acestor tronsoane este
în valoare de 536.515 lei.
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Propunem:
5 – rectificare în plus la Capitolul Cultură, recreere şi religie cod 67.02, Titlul Cheltuieli de
capital, cod 67.02.71 cu suma de 30.000 lei pentru dotarea sălii de spectacole a Casei de
Cultură cu un sistem audio performant precum şi cu un sistem de iluminat şi introducerea
obiectivului în lista de investiţii,
6 – rectificare în plus la Capitolul Învăţământ cod 65.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod
65.02.20 cu suma de 28.000 lei necesară dotarii cu obiecte de inventar a imobilului situat pe
strada Stejarului nr.3-5,
7 – rectificare în plus la Capitolul Ordine publică, cod 61.02:
 Titlul Bunuri şi servicii, cod 61.02.20 pentru înzestrarea poliţiei locale cu
uniforme de vară şi iarnă în valoare de 12.000 lei,
 Titlul Cheltuieli de capital, cod 61.02.71 achiziţionarea autoturismului
Dacia Logan pentru poliţia locală în valoare de 15.000 lei plus 3
vauchere şi introducerea acestuia în lista de investiţii,
8 - rectificare în plus la Capitolul Ordine publică, cod 61.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod
61.02.20 pentru dotarea pompierilor cu echipament de protecţie în valoare de 9.000 lei,
8 – rectificare în plus la Capitolul Sănătate, cod 66.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 66.02.20
pentru dotarea echipajului de SMURD cu echipament special în valoare de 6.000 lei,
9 – rectificare în plus la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod
51.02.20 pentru achiziţionarea sistemelor de anti efracţie la casieria primăriei şi la
compartimentul de impozite şi taxe în valoare de 6.000 lei,
10 – rectificare în plus la Capitolul Învăţământ cod 65.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod
65.02.20 pentru cheltuieli materiale si chirii în suma de 52.500 lei.
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- 11 – rectificare în plus la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02:
 Titlul Cheltuieli de capital, cod 51.02.71 pentru achiziţionarea softului cu
suma de 10.000 lei şi introducerea sa în lista de investiţii,
 Titlul Bunuri şi servicii, cod 51.02.20 pentru popularea bazei de date cu
suma de 15.000 lei,
- 12 – rectificarea în plus la Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Cheltuieli de
capital, cod 74.02.71 cu suma de
lei (se aşteaptă adresa de la Compania de Apă pentru
confirmarea sumei) în lista de investiţii la obiectivul Cofinanţare canalizare menajera
master plan.
- 13 - rectificare îu plus la Capitolul Cultură, recreere şi religie cod 67.02, Titlul Bunuri şi
servicii, cod 67.02.20 cu suma de 2.500 lei pentru construcţia din lemn (foişor) şi
modificarea programului edilitar gospodăresc pe anul 2011.
- 14 – rectificarea îu plus la Capitolul Transporturi, cod 84.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod
84.02.20 cu suma de 13.000 lei pentru amenajare parcare parc Pădurice şi modificarea
programului edilitar gospodăresc pe anul 2011.
- 15 – rectificare în plus la Capitolul Energie termică, cod 81.02, Titlul Cheltuieli de capital,
cod 81.02.71 cu suma de 67.000 lei pentru înlocuire de reţele energie termică în oraşul
Nădlac şi introducerea obiectivului SF+PT+Execuţie lucrări la înlocuirea reţelolor termice
în Lista de investiţii.
Sume restituite în anul curent provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
- rectificarea la Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02 cu valoarea de 32.123 lei
reprezentând sume restituite în anul curent provenite din finanţarea bugetară a anilor
precedenţi. În conformitate cu prevederile art.8 alin (1) Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, şi evidenţierea în
execuţie la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare. Întru-cât am încasat 32.123 lei
propunem introducerea sumei de -32.123 lei la Titlul Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent, cod 74.02.85 şi pentru a nu afecta echilibrul bugetar, majorarea
cu suma de 32.123 lei a Capitolului Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Bunuri şi servicii,
cod 74.02.20,
- rectificarea la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02 cu valoarea de 190.000 lei
reprezentând sume restituite în anul curent provenite din finanţarea bugetară a anilor
precedenţi. În conformitate cu prevederile art.8 alin(1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare ăn domeniul bugetar, sumele
provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, şi evidenţierea în execuţie la o
poziţie distinctă de cheltuieli bugetare. Întru-cât am încasat 190.000 lei propunem
introducerea sumei de -190.000 lei la Titlul Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent, cod 51.02.85 şi pentru a nu afecta echilibrul bugetar, majorarea cu suma de
190.000 lei a Capitolului Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Cheltuieli de capital, cod
51.02.71 şi introducerea în Lista de investiţii la obiectivele:
 Execuţie lucrări Centru administrativ
150.000 lei
 Elaborare PUG
40.000 lei
- rectificarea la Capitolul Locuinţe şi servicii, cod 70.02 cu valoarea de 6.112 lei reprezentând
sume restituite în anul curent provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. În
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conformitate cu prevederile art.8 alin (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, sumele provenite din
finanţarea bugetară a anilor precedenţi, şi evidenţierea în execuţie la o poziţie distinctă de
cheltuieli bugetare. Întru-cât am încasat 6.112 lei propunem introducerea sumei de -6.112
lei la Titlul Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, cod 70.02.85 şi
pentru a nu afecta echilibrul bugetar, majorarea cu suma de 6.112 lei a Capitolului
Locuinţe şi servicii cod 70.02, Titlul Cheltuieli de capital, cod 70.02.71 şi introducerea în
Lista de investiţii la obiectivul Elaborare PT Piaţa Agro alimentară
6.112 lei.
- rectificarea la Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02 cu valoare de 8.961 lei reprezentând
sume restituite în anul curent provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. În
conformitate cu prevederile art.8 alin (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar , sumele provenite din
finanţarea bugetară a anilor precedenţi, şi evidenţierea în execuţie la o poziţie distinctă de
cheltuieli bugetare. Întru-cât am încasat 8.961 lei propunem introducerea sumei de -8.961
lei la Titlul Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, cod 74.02.85 şi
pentru a nu afecta echilibrul bugetar, majorarea cu suma de 8.961 lei a Capitolului
Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Cheltuieli de capital, cod 74.02.71 şi introducerea în
Lista de investiţii la obiectivul SF+PT Execuţia staţia de pompare
8.961 lei.
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
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