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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

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

HOTĂRÂREA Nr.73
Din 18.05.2012

privind încheierea şi aprobarea exerciţiului bugetar
pe anul 2011

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 18.05.2012,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.5004/2012
- referatul nr.2506/2012 al compartimentului de contabilitate-casierie din

cadrul primăriei
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare
- 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
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport

În temeiul art.45 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă contul general de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul
2011 întocmit pe baza balanţei de verificare, bilanţului contabil şi a contului de
execuţie a bugetului local la 31.12.2011 care  se prezintă astfel:

Plan-lei Realizat-lei
Venituri bugetare

Total
11.777.120 10.918.123

Venituri proprii 4.825.120 4.523.086
Cote defalcate din impozitul pe venit 2.865.000 2.368.376
Sume defalcate din TVA 4.087.000 4.026.661

Cheltuieli bugetare

Total
11.777.120 10.784.175

Autorităţi publice ( 51.02) 2.076.500 1.978.495
Alte servicii generale ( 54.02 ) 90.000 74.696
Ordine publica siguranţă naţională ( 61.02) 372.000 336.897
Învăţământ ( 65.02 ) 3.945.020 3.755.354
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Sănătate ( 66.02) 247.400 239.733
Cultura ( 67.02) 1.445.400 1.236.998
Asistenţă socială ( 68.02) 708.000 659.723
Servicii şi dezvoltare publică ( 70.02) 853.000 709.883
Mediu ( 74.02) 666.500 591.373
Combustibil şi energie ( 81.02) 424.000 320.181
Transporturi ( 84.02) 949.300 880.842

Excedent 0 133.948

Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi a
activităţilor finanţate integral din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la
data de 31.12.2011, care se prezintă astfel :

Plan-lei Realizat-lei
Venituri total 198.100 165.812

Venituri din prestări servicii 6.000 2.080
Subvenții 192.100 163.732

Cheltuieli total 198.100 174.500
Casa de Cultură 198.100 174.500

DEFICIT - -8.688

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
- cetăţenilor, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru


