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Nr._____ din______2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
Având în vedere:
- referatul compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
nr.15189/25.11.2011
- 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, astfel:
1. Suma de 43.000 lei se propune a se rectifica în minus la Venituri, astfel:
- cod 51.02.10- Autorități publice- Cheltuieli de personal- 13.000 lei
- cod 51.02.71- Autoritățăți publice- Cheltuieli de capital- elaborare PUG30.000 lei ( se propune și modificarea listei de investiții )
Suma de 43.000 de lei la Cheltuieli se propune a se rectifica în plus, astfel:
- cod 61.02.10- Ordine publică și siguranță națională- Cheltuieli de personal9800 lei
- cod 68.02.10- Asigurări și asistență socială- Cheltuieli de personal-3200 lei
Sumele sunt necesare pentru plata cheltuielilor cu salariile aferente anului 2011.
- cod 67.02.71- Cultură, recreere și religie- Cheltuieli de capital- Amenajare teren
sport cu gazon sintetic și cauciuc natural EPDM- 30.000 lei ( se propune și
modificarea listei de investiții )
2. Suma de 12.000 lei, conform adresei Direcției Generale a Finanțelor Publice Arad
se repartizează cu destinație, respectiv se propune modificarea la Venituri a
codului 11.02.02 cu influență în plus, cu aceeași sumă fiind influență în plus și la
Cheltuieli la cod 68.02.57, pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap
grav.
3. Fiind necesar la codul 68.02.57- Asigurări și asistență socială suplimentarea
sumelor necesare pentru anul 2011, se propune următoarea rectificare:
- la Venituri- cod 66.02.20- Sănătate- Bunuri și servicii ( Smurd )- rectificare în
minus cu suma de 36.200 lei ( deoarece există sumă disponibilă )
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la Cheltuieli, pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap gravsuplimentarea cu suma de 15.200 lei, iar pentru ajutor pentru încălzire pentru
beneficiarii venitului minim garantat ( Legea nr.416/2001)- suplimentarea cu
suma de 21.000 lei

Rectificarea de buget propusă influențează, atât veniturile, cât și cheltuielile, precum și
lista de investiții.
Primar,
Vasile Ciceac
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