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Nr. 6613 / 09.07.2012

REFERAT
privind rectificarea bugetului local

al oraşului Nădlac pe anul 2012

Având în vedere:
- 1. Legea nr. 293/21.12.2011 a Bugetului de stat pe anul 2012 cu modificările şi completările

ulterioare, conform:
o art. 5, alin. 4, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4, lit. b,

sunt destinate şi pentru: lit. c, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav în baza
prevederilor art. 42, alin. 4 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări şi completări ulterioare,

o art. 5, alin. 7, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. 1 şi 4, autorităţile
administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.

- 2. Necesarul introducerii în bugetul local a sumei de 60.000 lei la venituri conform sesizărilor
telefonice primite de la D.G.F.P. Arad, compartimentul Buget pe seama verificării situaţiilor
financiare raportate pe trimestrul I,

- 3. Adresa nr. 9400/29.05.2012 a Companiei de Apa Arad S.A. înregistrată sub nr. 5554/05.06.2012 la
primăria oraş Nădlac, privind repartizarea profitului net pe anului 2011, repartizarea dividendelor
pe acţionari s-a făcut în funcţie de contribuţia fiecărui acţionar la capitalul social al societăţii, din
suma totală de 2.959.467 lei, acţionarului Consiliul local Nădlac îi revine suma de 15.320 lei după
reţinerea impozitului pe dividende de 16 % calculată conform Legii 571/2003, acţionarul primeşte
12.869 lei, suma care se virează la fondul IID (Intreţinere Înlocuire şi Dezvoltare) şi va fi utilizată
numai pentru finanţarea investiţiilor de pe raza unităţii administrativ teritoriale Nădlac în
conformitate cu prevederile Contracului de Delegare de Gestiune nr. 648/2009 şi O.U.G nr. 198/2005.

- 4. Introducera în bugetul local a sumei de 6.000 lei la venituri, indicatorul Alte venituri, cod 36.02.50,
- 5. Introducerea în bugetul local a sumei de 6.000 lei la venituri, indicatorul Venituri din vânzarea

unor bunuri, cod 39.02.07,
- 6. Cererea nr.6509/03.07.2012 a dnei Illyes Paula-Lucia, coordonatorul trupelor de majorete ”The

Roses” şi “Butherfly” solicită alocarea sumei de 3.000 lei pentru confecţionarea de noi ţinute
necesare fetelor, achiziţionarea de noi pompoane şi eventuale deplasări în afara localităţii,

- 7. Referat nr.6133/20.06.2012 a dnul Rozskoş Ioan, şef serviciu în cadrul SVSU Nădlac, solicită
achiziţionarea a 10 hidranţi exteriori supraterani în suma de 15.000 lei,

Propunem:
- rectificarea bugetului local astfel:

o La Venitruri:
 Majorarea bugetului local cu suma de 60.000 lei la indicatorul Impozit pe salarii,

cod 06.02,
 Majorarea bugetului local cu suma de 13.000 lei la indicatorul Venituri din

dividende de la alţi plătitori, cod 30.02.08.02,
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 Majorarea bugetului local cu suma de 6.000 lei la indicatorul Alte venituri, cod
36.02.50,

 Majorarea bugetului local cu suma de 6.000 lei la indicatorul Venituri din
vânzarea unor bunuri, cod 39.02.07,

o La Cheltuieli:
 Capitolul Asigurări şi asistenţă socială, cod 68.02, Titlul Asistenţă socială, cod

68.02.57 se majorează pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap grav cu
suma de 80.000 lei, compusă din:
 60.000 lei introduse în buget la venituri, cod. 06.02.
 12.000 lei introduse în buget la alte venituri şi venituri din vânzarea unor

bunuri,
 8.000 lei retrase de la Capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,

cod 70.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 70.02.20 de la iluminat public,
 Capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cod 70.02, Titlul Bunuri şi

servicii, cod 70.02.20 se majorează cu suma de 13.000 lei pentru contribuţia la
fondul IID.

 Capitolul Cultură recreere şi religie, cod 67.02, Titlul Transferuri între unităţi,
cod 67.02.51, se majorează cu suma de 3.000 lei pentru majorete la Casa de
cultură iar cu aceeaşi sumă se diminuează de la Capitolul Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică, cod 70.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 70.02.20 de la iluminat
public,

 Capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cod 70.02, Titlul Bunuri şi
servicii, cod 70.02.20, se majorează cu suma de 15.000 lei pentru hidranţi exteriori
supraterani iar cu aceeaşi sumă se diminuează de la Capitolul Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică, cod 70.02, Titlul Bunuri şi servicii, cod 70.02.20 de la iluminat
public,

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,

Întocmit,
Cralic Ioan


