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EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
1. Informez Consiliul Local Nădlac că la primăria oraşului Nădlac au fost depuse

mai multe cereri, adrese şi referate referitor la bugetul de venituri şi cheltuieli al anului
2012 din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, a serviciilor
publice, precum şi din partea a diferite instituţii din cadrul oraşului, cereri care au fost
trimise comisiilor de specialitate în vederea fundamentării bugetului pentru anul 2012.

2. Având în vedere cele menţionate mai sus şi de asemenea prevederile:
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
- Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012
- art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- art.12 alin.3 lit.”b” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de

gospodărie comunală.
3. Conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011 au fost aprobate

nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate,
precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2012, iar conform Hotărârii
Consiliului Local Nădlac nr.231/28.12.2011 au fost aprobate taxele speciale aplicabile în
anul fiscal 2012, se realizează venituri la bugetul local, precum şi prin Hotărârea
Consiliului Local Nădlac nr.4/11.01.2012 au fost aprobate pentru anul 2012 impozitele
pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, fiind
modificată și completată anexa la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011.

La Capitolul Venituri, mai rezultă şi venituri din chirii şi concesiuni, precum şi
taxe pentru ocuparea domeniului public.

De asemenea, din partea Consiliului Judeţean Arad, precum şi a Direcţiei
Finanţelor Publice Arad au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale, sume care sunt evidenţiate atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform
documentaţiei bugetului care se propune spre aprobare.

4. Conform prevederilor legale în vigoare, s-a procedat la afişarea bugetului pe
site-ul instituţiei, precum şi la sediul primăriei, anunțul fiind publicat și în publicația
Glasul Aradului, din partea cetăţenilor nefiind formulate în cadrul termenului legal, nici
un fel de obiecţiuni, sugestii sau contestaţii în ceea ce priveşte proiectul de buget afişat.

5. Pentru buna desfăşurare a propunerilor de efectuare a investiţiilor şi realizarea
obiectivelor care se propun a se realiza în decursul anului 2012, supun atenţiei
Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare şi în măsura posibilităţilor onorarea pe
cât posibil, având în vedere cererile adresate Consiliului şi referatele compartimentelor
de specialitate din cadrul primăriei, precum şi propunerile comisiilor, a acestora, dar
având în vedere şi priorităţile localităţii şi posibilităţile existente, aceasta şi în funcţie de
bugetul de venituri care se propune a se realiza. Conform prevederilor legale în vigoare,
propun Consiliului Local Nădlac analizarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2012, conform cu bugetul trimis spre analiză comisiilor de specialitate a
Consiliului Local.

Primar,
Vasile Ciceac
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