
   

     
 
      

H O T Ă R Â R E A    Nr.27 

din 17.02.2022 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului 

Nădlac pe anul 2022 

 

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

17.02.2022, 
          Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.589/01.02.2022 

- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr.565/01.02.2022 
- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr.985/17.02.2022 

- referatul Serviciului de Salubrizare a Orașului Nădlac nr.4/12.01.2022 

- referatul Clubului Sportiv Victoria Nădlac nr.122/07.01.2022 
- referatul compartimentului resurse umane din cadrul primăriei 

nr.215/11.01.2022 

- cererile, referatele compartimentelor de specialitate, adresele diferitelor 
instituţii referitor la fundamentarea bugetului pentru anul 2022 

- anunțul propriu-zis de pe site-ul primăriei Nădlac, site-ul NT-TV Nădlac, 

precum și sediul primăriei orașului Nădlac nr.223/12.01.2022 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată 
- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 

- prevederile Legii nr.69/2000 a educației fizice și a sportului, 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 
   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă veniturile şi repartizarea cheltuielilor proprii, veniturile şi 
repartizarea cheltuielilor activităţilor extrabugetare, din subvenţii, venituri proprii şi taxe 

speciale pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, conform anexei nr.1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2022, conform anexei nr.2 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de 

Salubrizare al Orașului Nădlac, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Victoria‟ 
Nădlac  pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, conform anexei nr.4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Se aprobă numărul de salariaţi, permanenţi şi temporari, şi fondul 
salariilor de bază pentru anul 2022, conform anexei nr.5, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

  Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului din anii precedenți în sumă de 

3.877.000 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare. 
 Art.7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- serviciul buget din cadrul primăriei 
- Serviciul Public de Salubrizare a Orașului Nădlac 

- Clubul Sportiv „Victoria‟ Nădlac 

- compartimentul resurse umane din cadrul primăriei 
- compartimentul achiziții publice din cadrul primăriei 

- compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

- architect-șef din cadrul primăriei 

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