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Nr._____ din _______2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac, Vasile Ciceac,
Având în vedere:
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.6998/20.07.2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.29/28.02.2012 privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul
2012

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile Legii nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012
- 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 şi cheltuieli al Consiliului
Local al oraşului Nădlac pe anul 2012, astfel cum s-a efectuat propunerea
compartimentului contabilitate-casierie.

Rectificarea de buget propusă influenţează, atât cheltuielile, cât şi programul de
lucrări edilitar-gospodăreşti, precum şi lista de investiţii, astfel:

o La Cheltuieli:
 La Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Bunuri şi

servicii, cod 51.02.20 se propune diminuarea cu suma de
11.000 lei- reparaţii clădire dispensar veterinar,

 În cadrul Capitolului Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul
Active nefinanciare, cod 51.02.71 se propune diminuarea
cu suma de 25.000 lei de la elaborare PUG, se propune de
asemenea diminuarea şi pe lista de investiţii cu aceeaşi
sumă,

 La Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02, Titlul
Bunuri şi servicii, cod 67.02.20, se propune diminuarea cu
suma de 10.000 lei de la reparaţii zugrăvit sala de sport,

 În cadrul Capitolului Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,
cod 70.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 70.02.20 se propune
diminuarea cu suma de 10.000 lei de la iluminatul public,
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 La Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Bunuri şi
servicii, cod 74.02.20 se propune diminuarea cu suma de
32.000 lei de la refacerea sistemului de canalizare pluvială,

 În cadrul Capitolului Învăţământ, cod 65.02, Titlul Active
nefinanciare, cod 65.02.71 se propune majorarea cu suma
de 88.000 lei pentru Proiect tehnic Modernizarea şi
extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea
cu echipamente TIC a Grupului şcolar Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac, de asemenea se propune modificarea şi a
listei de investiţii cu majorarea cu aceeaşi sumă, aceasta
având în vedere faptul că s-a aprobat trecerea în
urmăroarea etapă de evaluare a cererii de finanţare:
V/26/3/3.4/200/13.10.2009, cod SMIS 13392 cu Titlul
„Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare
incintă şi dotarea cu echipamente TIC (tehnologie
informatică şi comunicare) a Grupului şcolar Jozef Gregor
Tajovsky Nădlac”.

Primar,
Vasile Ciceac


