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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

Nr.6397 din 29.06.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

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

nr.6323/2012
- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Arad

nr.22522ad/23.05.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.5608/31.05.2012

- 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea

unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al
finanţelor publice

- 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 2012, precum și a programului de lucrări edilitar-
gospodărești, astfel cum s-a efectuat propunerea compartimentului contabilitate-
casierie.

Rectificarea de buget propusă influențează, atât veniturile, cât și cheltuielile,
precum și programul de lucrări edilitar-gospodărești, astfel:

o la Venituri:
 La Capitolul Sume defalcate din taxa pe valoarea

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
cod.11.02.06 diminuarea cu suma de 211.000 lei.

o Cheltuieli:
 la Capitolul Învăţământ, cod 65.02, Titlul Bunuri şi

servicii, cod 65.02.20, se propune diminuarea cu suma
de 94.000 lei:

 de la transportul de cadre didactive = 5.000 lei,
 de la chirii = 89.000 lei,
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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 35.000 lei:

 de la refacerea sistemului de canalizare pluvială =
25.000 lei,

 de la dezinsecţie = 10.000 lei,
 la Capitolul Transporturi, cod 84.02, Titlul Bunuri şi

servicii, cod 84.02.20 se propune diminuarea cu suma de
82.000 lei:

 de la întreţinere cu piatră şi criblură = 20.000 lei,
 de la betonare trotuare = 62.000 lei,

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor
măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice:
Art. V
(1)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului nr.
255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-
teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de capital, precum
şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, neutilizate
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se restituie de către
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care
acestea au fost încasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectuează pe bază de ordine
de plată pentru Trezoreria Statului, întocmite distinct, în care la rubrica "Explicaţii" se va
preciza obligatoriu "Restituire sume defalcate din TVA încasate potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 255/2012, rămase neutilizate".

Primar,
Vasile Ciceac


