
  

  
             

  

Nr.122/01.09.2021        Proiect  

               Avizat secretar general UAT 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 
din 01.09.2021  

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

Nădlac pe anul 2021 
 

 

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

….09.2021 , 
 Având în vedere: 

- inițiativa  primarului  oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat sub nr. 5560/01.09.2021 
- referatul serviciului buget nr. 5548/01.09.2021 

- 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 al orașului Nădlac nr.82/22.06.2021 privind 
aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului 

local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014 privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 

bugetului local al Orașului  Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local 
- 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 _____ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ 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 repartizarea sumei de 110.500 lei,  alocată în bugetul local la 
capitolul 67.02 Cultură recreere și religie, pe domenii de activitate, după cum 

urmează: 
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- protecția mediului          5.000 lei   

- culte religioase             85.000 lei                            

- programe culturale       20.500 lei                     

Art.2. Finanțarea unităților nonprofit de interes local se va efectua cu 
respectarea prevederilor Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile 

din fondurile bugetului local al Orașului alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local aprobat prin HCL nr. 27/27.02.2014. 
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 

Local al orașului Nădlac pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexa 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.103/06.08.2021 și Hotărârea Consiliului 

Local Nădlac nr.82/22.06.2021. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

- serviciul buget din cadrul primăriei 

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

 
 

Inițiator 
PRIMAR UAT NĂDLAC 

 

 
  



 - 

  

  
 
 

Nr.5560 din 01.09.2021 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

Primarul oraşului Nădlac, Mărginean Ioan-Radu,  

  Având în vedere: 
- referatul serviciului buget din cadrul primăriei nr. 5548/01.09.2021 

- 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 al orașului Nădlac nr.82/22.06.2021 privind aprobarea 

repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al 
Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2021 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.27/27.02.2014 privind aprobarea 

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Orașului  Nădlac alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local 

- 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  
 

Propun: 

 
  Consiliului Local Nădlac rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2021, astfel cum s-a efectuat propunerea 

serviciului buget din cadrul primăriei, cu referatul nr.5548/01.09.2021, astfel: 
 

 repartizarea sumei de 110.500 lei, astfel: 

- Protecția mediului- 5.000 lei 

- Culte religioase- 85.000 lei 
- Programe culturale- 20.500 lei 

 

 la Venituri– se propune majorarea cu suma de 49.500 lei la Venituri din 
vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat, cod 39.02.07 

 

 la Cheltuieli– se propune diminuarea cu suma de 61.000 lei la Capitolul 
Transporturi,  cod 84.02, Titlul Bunuri și servicii, cod 84.02.20 de la întreținere 

drumuri extravilan și intravilan 
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 la Cheltuieli – se propune majorarea cu suma de 110.500 lei, astfel: 

 

- 50.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 
cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Tencuirea și zugrăvirea 

pereților exteriori dinspre curte ai Localului școlii nr.3 

- 35.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 
cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Introducere gaz, montare 

încălzire centrală și termotecă în clădirea școlii care funcționează ca 

școala pentru elevi 

- 10.500 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 
cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Amenajarea curții Localului 

nr.3 

- 10.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 
cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Costume populare pentru 

ansamblul folcloric Sálašan necesare realizării spectacolului Slovacii din 

Ținuturile de jos și anul 1918 

- 5.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 
cheltuieli, cod 67.02.59 pentru finanțarea proiectelor din domeniul 

protecția mediului. 

 
 

Primar oraș Nădlac 

          Mărginean Ioan-Radu 
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Nr. 5548 / 01.09.2021         

 

REFERAT 

privind rectificarea bugetului local 

 al oraşului Nădlac pe anul 2021 
  

Având în vedere: 

 solicitările depuse la registratura Primăriei Orașului Nădlac pentru accesarea fondurilor nerambursabile, 

avem depuse 4 solicitări: 

- proiectul Costume populare pentru ansamblul folcloric Sálašan necesare realizării spectacolului 

Slovacii din Ținuturile de jos și anul 1918 depus de UNIUNEA DEMOCRATĂ A SLOVACILOR ȘI 

CEHILOR DIN ROMÂNIA = păstrarea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor nădlăcane slovace 

într-o localitate multietnică și multiculturală, 

- proiectul Amenajarea curții Localului nr.3 depus de ASOCIAȚIA ECCLESIA NĂDLAC = 

amenajarea curții Localului nr.3 în vederea asigurării unor condiții optime pentru activități școlare și 

extrașcolare, 

- proiectul Tencuirea și zugrăvirea pereților exteriori dinspre curte ai Localului școlii nr.3 depus de 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ NĂDLAC = schimbarea tencuielii foarte degradate a părții 

exterioare dinspre curte ai Localului școlii nr.3,  

- proiectul Introducere gaz, montare încălzire centrală și termotecă în clădirea școlii care funcționează 

ca școala pentru elevi depus de PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ cu ROMA GRECO CATOLICĂ 

NĂDLAC = îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activității școlare, 

 

Propunem: 

 următoarele modificări în bugetul local, după cum urmează: 

 repartizarea sumei de 110.500 lei pe cele 3 categorii astfel: 

- pentru Protecția mediului = 5.000 lei, 

- pentru Culte religioase = 85.000 lei, 

- pentru Programe culturale = 20.500 lei, 

 la Venituri – majorare cu suma de 49.500 lei: 

- se majorează cu suma de 49.500 lei la Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului 

privat, cod 39.02.07, 

 la Cheltuieli - diminuare cu suma de 61.000 lei:  

- se diminuează cu suma de 61.000 lei la Capitolul Transporturi,  cod 84.02, Titlul Bunuri și 

servicii, cod 84.02.20 de la întreținere drumuri extravilan și intravilan, 

 la Cheltuieli - majorare cu suma de 110.500 lei:  

- se majorează cu suma de 50.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 

cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Tencuirea și zugrăvirea pereților exteriori dinspre curte 

ai Localului școlii nr.3, 
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- se majorează cu suma de 35.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 

cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Introducere gaz, montare încălzire centrală și termotecă 

în clădirea școlii care funcționează ca școala pentru elevi, 

- se majorează cu suma de 10.500 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 

cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Amenajarea curții Localului nr.3, 

- se majorează cu suma de 10.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 

cheltuieli, cod 67.02.59 pentru proiectul Costume populare pentru ansamblul folcloric Sálašan 

necesare realizării spectacolului Slovacii din Ținuturile de jos și anul 1918, 

- se majorează cu suma de 5.000 lei la Capitolul Recreere, Cultură și religie, cod 67.02, Titlul Alte 

cheltuieli, cod 67.02.59 pentru finanțarea proiectelor din domeniul protecția mediului, 

 

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (actualizată) art.19 şi 45 alin.1 şi 2, 

Compartimentul financiar - contabil propune modificarea la:  

- Anexa 1. – Bugetul local pe anul 2021, 

 

SEF SERVICIU BUGET,       ÎNTOCMIT, 

        Gondec Pavel       Cralic Ioan 
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