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HOTĂRÂREA Nr. 112 
din 31.05.2011 

privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar 
pe anul 2010 

 
 
           Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.05.2011, 
           Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6378/2011 
- referatul nr.3696/2011 al compartimentului de contabilitate-casierie din 

cadrul primăriei 
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare 
- 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 
- 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, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

           Art.1 Se aprobă contul general de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 
2010 întocmit pe baza balanţei de verificare, bilanţului contabil şi a contului de 
execuţie a bugetului local la 31.12.2010, care  se prezintă astfel:  
 
 

 Plan-lei Realizat-lei 
Venituri bugetare   

 
Total 

14.135.850 11.864.553 

Venituri proprii    5.908.850 3.822.146 
Cote defalcate din impozitul pe venit 2.883.000 3.043.607 

 
Sume defalcate din TVA 5.344.000 4.998.800 

Cheltuieli bugetare   
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Total 

14.135.850 11.864.553 

Autorităţi publice ( 51.02) 2.090.000 2.026.206 
Alte servicii generale ( 54.02 ) 85.000 75.141 
Ordine publica siguranţă naţională ( 61.02) 502.000 467.534 
Învăţământ ( 65.02 ) 4.946.350 4.248.116 
Sănătate ( 66.02) 81.000 72.137 
Cultura ( 67.02) 722.500 388.565 
Asistenţă socială ( 68.02) 1.373.500 1.296.436 
Servicii şi dezvoltare publică ( 70.02) 1.144.000 697.249 
Mediu ( 74.02) 595.000 433.323 
Combustibil şi energie ( 81.02) 1.110.000 832.697 
Transporturi ( 84.02) 1.486.500 1.327.149 
 
 Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii la data de 31.12.2010, care se 
prezintă astfel : 
 
 Plan-lei Realizat-lei 

Venituri total 284.000 153.915 
Alte venituri din proprietate 20.000 15.829 
Taxe si alte venit din învaţământ 3.300 - 
Venituri din prestări servicii 237.000 115.795 
Alte venituri din prestări servicii 23.700 22.291 

Cheltuieli total 284.000 182.302 
Învăţământ 27.000 26.916 
Servicii de dezvoltare publică şi locală  20.000 15.267 
Alte acţiuni economice 237.000 140.119 
                 DEFICIT - -28.387  
 
 Art.3 Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local la data de 
31.12.2010, care se prezintă astfel : 
 
 Plan-lei Realizat-lei 

Venituri total 146.000 123.658 
Venituri din prestări servicii 6.000 2.658 
Subvenţii 140.000 121.000 

Cheltuieli total 146.000 123.755 
Casa de cultură 146.000 123.755 
Deficit - -97 
 
 Art.4. Se aprobă contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în 
afara bugetului local la data de 31.12.2010, care se prezintă astfel : 
 

 Plan-lei Realizat-lei               
Venituri total 288.500 279.010 

Fond de rulment 288.500 279.010 
Cheltuieli total 288.500 273.981 

Servicii și dezvoltare publică 23.500 16.452 
Protectia mediului 265.000 257.529 

EXCEDENT - 5029 
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 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
   - primarului oraşului Nădlac 
   - compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei 
   - cetăţenilor, prin afişare 
   - Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ– 
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
        
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
         Mokoș Pavel                          Secretar 

       Gros Alexandru 
 


