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HOTĂRÂREA Nr. 5
din 08.01.2009
privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului
bugetului propriu pe anul 2008
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08.01.2009,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.43/2009
 referatul compartimentului contabilitatecasierie nr.21/2009
 Hotărârea Consiliului Local nr.33/28.02.2008 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2008
 Hotărârea Consiliului Local nr.203/23.12.2008 privind aprobarea utilizării
fondului de rulment existent în bugetul local al oraşului Nădlac
 prevederile Normelor metodologice din 12.12.2008 privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2008, publicate în MOf nr.877/24.12.2008
 Prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare
 prevederile Legii nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008
 prevederile art.36(2), lit.b, (4), lit.a din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
 avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economicofinanciare, 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 socialculturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport.
În temeiul art. 45 (2), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului
bugetului propriu pe anul 2008, în suma de 73.971,36 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
 primarului oraşului Nădlac
 compartimentului contabilitatecasierie din cadrul primăriei
 Instituţiei Prefectului judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Preşedinte de şedinţă
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