
1

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.______ din ______2012

EXPUNERE DE MOTIVE

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

nr.4457/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.50/10.04.2012 privind rectificarea

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

- Adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Arad nr.16360
ad/17.04.2012, înregistrată la primăria orașului Nădlac sub
nr.4058/20.04.2012

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6/25.04.2012

- Referatul Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac
nr.12/23.04.2012, înregistrat la primăria orașului Nădlac sub
nr.4432/26.04.2012

- Situația privind necesarul de sume bănești pentru organizarea, pregătirea și
desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul
2012 nr.4443/26.04.2012

- 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 și cheltuieli al Consiliului
Local al orașului Nădlac pe anul 2012, precum și a listei de investiții, astfel cum s-a
efectuat propunerea compartimentului contabilitate-casierie.

Rectificarea de buget propusă influențează, atât veniturile, cât și cheltuielile,
precum și lista de investiții, astfel:

- Suplimentarea la Venituri la Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, cod.11.02.06 cu suma de 605.000 lei
- Cheltuieli:

 la Capitolul Autorităţi publice, cod 51.02, Titlul Active
nefinanciare, cod 51.02.71 se introduce suma 150.000 lei
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pentru obiectivul Campus Şcolar, cu această sumă se
modifică şi lista de investiţii,

 la Capitolul Alte servicii publice generale, cod 54.02, Titlul
Cheltuieli de personal, cod 54.02.10 se suplimentează cu
suma 35.000 lei pentru indemnizaţiile personalului care se
va ocupa de alegerile locale,

 la Capitolul Ordine publică şi sigurantă naţională, cod
61.02, Titlul Active nefinanciare, cod 61.02.71 se introduce
suma 25.000 lei pentru obiectivul Sistem de supraveghere
video, cu această sumă se modifică şi lista de investiţii,

 la Capitolul Cultură, recreere şi religie, cod 67.02, Titlul
Active nefinanciare, cod 67.02.71 se suplimentează cu
suma de 163.000 lei pentru obiectivul din lista de investiţii
care sunt:

 Amenajare teren sport cu gazon sintetic si cauciuc
natural EPDM = 77.500 lei,

 Execuţie drum de acces şi parcare sala de sport =
67.500 lei,

 Amenajare pista skateboard (obstacole)= 18.000 lei,
 la Capitolul Cultură, recreere şi religie, cod 67.02, Titlul

Bunuri şi servicii, cod 67.02.20 se suplimentează cu suma
65.000 lei pentru reparaţii baza sportivă stadion mare,

 la Capitolul Învăţământ, cod 65.02, Titlul Bunuri şi servicii,
cod 65.02.20 cu suma de 127.000 lei:

 transport cadre didactive = 10.000 lei,
 chirii = 117.000 lei,

 la Capitolul Transporturi, cod 84.02, Titlul Bunuri şi servicii,
cod 84.02.20 se suplimentează cu suma 40.000 lei pentru
pavare trotuare între casierie C.A.A. - CEC şi M-tropical,

- introducerea în bugetul local la Capitolul Asigurare şi asistenţă socială cod.
68.02, Titlul Bunuri şi servicii cod. 68.02.20 a sumei de 4.217 lei
reprezentând donaţia din anul 2011 pentru Centru de zi cu destinaţia
organizării taberei de vară în anul 2012.

Primar,
Vasile Ciceac


