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Nr. 6998 / 20.07.2012

REFERAT
privind rectificarea bugetului local

al oraşului Nădlac pe anul 2012

Având în vedere:
- 1. Scrisoarea de acceptare a cererii de finanţare nr. 8022/13.07.2012 a Agenţiei pentru Dezvoltare

Regională Vest, ne informează că în urma adresei de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului nr.6700/11.07.2012 a fost aprobată trecerea în urmăroarea etapă de evaluare a cererii de
finanţare: V/26/3/3.4/200/13.10.2009, cod SMIS 13392 cu titlul „Modernizarea şi extindere corpuri
de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC (tehnologie informatică şi comunicare)
a grupului şcolar Josef Gregor Tajovsky Nădlac”.

Propunem:
- 1. Rectificarea bugetului local astfel:

o La Cheltuieli:
 Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 51.02.20 se

diminuează cu suma de 11.000 lei de la reparaţii clădire dispensar veterinar,
 Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Active nefinanciare, cod 51.02.71 se

diminuează cu suma de 25.000 lei de la elaborare PUG, se modifică şi în lista de
investiţii cu aceeaşi sumă,

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

 Capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cod 70.02, Titlul Bunuri şi
servicii, cod 70.02.20 se diminuează cu suma de 10.000 lei de la iluminatul public,

 Capitolul Protecţia mediului, cod 74.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 74.02.20 se
diminuează cu suma de 32.000 lei de la refacerea sistemului de canalizare
pluvială,

 Capitolul Învăţământ, cod 65.02, Titlul Active nefinanciare, cod 65.02.71 se
majorează cu suma de 88.000 lei la PT Modernizarea şi extindere corpuri de
clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a grupului şcolar
Josef Gregor Tajovsky Nădlac, se modifică şi în lista de investiţii cu aceeaşi sumă,

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 2012,
- Anexa 2. – Lista de investiţii pe anul 2012.
- Anexa 3. – Programul edilitar gospodăresc pe anul 2012.

Întocmit,
Cralic Ioan


