
  

  
              

  

 

HOTĂRÂREA NR.156 
din 26.10.2021  

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului 

Nădlac pe anul 2021 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.10.2021, 
 Având în vedere: 

- inițiativa  primarului  oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr.6516/14.10.2021 

- referatul serviciului buget nr.6507/14.10.2021 din cadrul primăriei orașului 
Nădlac 

- adresa nr.ARG_STZ_8252/1/ad/11.10.2021 a A.N.A.F, D.G.R.F.P. TIMIȘOARA, 

A.J.F.P. ARAD, SERVICIULUI SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI  
EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE 

- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.53/28.04.2021 privind aprobarea bugetului 

de cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 2021 
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.103/06.08.2021 privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 

2021 
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.120/09.09.2021 privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 

2021 
- Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.138/24.09.2021 privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al orașului Nădlac pe anul 

2021 

- prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată  

- prevederile art. 129(2), lit. b, (4), lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată  

- 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. 139(3), lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, actualizată, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 

Local al orașului Nădlac pentru anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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          Art.2. Se modifică lista de investiții pentru anul 2021, conform anexei nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se modifică bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Victoria‟ 

Nădlac, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2021 a Clubului Sportiv „Victoria‟ 

Nădlac, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexa 
nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.103/06.08.2021, anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Local Nădlac nr.120/09.09.2021 și anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 

Nădlac nr.138/24.09.2021. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

- serviciul buget din cadrul primăriei 

- arhitect-șef din cadrul primăriei 
- compartiment achiziții publice din cadrul primăriei 

- compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  
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