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HOTĂRÂREA Nr. 149
din 20.12.2005
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al
oraşului Nădlac pe anul 2005
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 20.12.2005,
Având în vedere:
- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.10037/2005
- referatul compartimentului de contabilitate din cadrul primăriei
nr.10015, 10108/2005
- referatul
compartimentului
administrarea
patrimoniului
local
nr.10034/2005
- referatul d-nei Haiduc Otilia nr.9938/2005
- cererea d-lui Peşte Cosmin Gheorghe nr.9437/2005
- cererea d-lui Huszarik Pavel nr.9226/2005
- cererea Asociaţiei Diaconiei evanghelice nr.9252/2005
- referatul compartimentului coordonare-achiziţii publice nr.9986/2005
- adresa Consiliului Judeţean Arad, Direcţia Economică nr.10094,
10095/2005
- prevederile art.38(2), lit „d”, „f” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.15(2) şi art.45 din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003
privind finanţele publice locale
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.461/2001, cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile Legii nr.511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005
- 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
- votul a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind
prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 14 consilieri.
În temeiul art. 46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2005, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista de investiţii, conform anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea Programului de achiziţii
publice pe semestrul al II-lea al anului 2005, conform anexei nr.3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modificarea şi completarea programului de lucrări
edilitar- gospodăreşti, reparaţii şi dotări pe anul 2005, conform anexei nr.4
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.5. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător hotărârile de
consiliu referitor la bugetul local, lista de investiţii, programul de achiziţii şi
programul de lucrări edilitar- gospodăreşti adoptate anterior.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei
- compartimentului coordonare-achiziţii publice din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KISZEL IUDITA MARIA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar
ALEXANDRU GROS

C.A./C.A.
5 exp.
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