
  

  
              

             

  Proiect 

Nr.141/22.09.2021       Avizat secretar general UAT 
 

HOTĂRÂREA NR. 

din 24.09.2021  
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 

24.09.2021 , 

 Având în vedere: 

- inițiativa  primarului  oraşului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat sub nr.6035/22.09.2021 

- referatul serviciului buget nr.6029/22.09.2021 din cadrul primăriei orașului 

Nădlac 
- referatul serviciului buget nr.6030/22.09.2021 din cadrul primăriei orașului 

Nădlac 

- referatul serviciului buget nr.6031/22.09.2021 din cadrul primăriei orașului 
Nădlac 

- 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.120/09.09.2021 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 _____ 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 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. 

Art.2. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de 

Salubrizare al Orașului Nădlac pentru anul 2021, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexa 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.120/09.09.2021 și anexa nr.3 la 

Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.53/28.04.2021. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 
și se comunică către: 

- serviciul buget din cadrul primăriei 

- Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  

 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

 
AI/2 ex 
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Nr. 6029   /  22 .09.2021         

 

REFERAT 

privind rectificarea bugetului local 

 al oraşului Nădlac pe anul 2021 
  

Având în vedere: 

 adresa nr.ARG_STZ_7036/1/AD/20.09.2021 a A.N.A.F, DGRFP ARAD, SERVICIULUI SINTEZĂ ȘI 

ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI  EXECUȚIEI  BUGETELOR  LOCALE prin care se alocă sume în 

trimestrul III anul 2021, după cum urmează:        mii lei. 

DENUMIRE INDICATOR PLAN 

INIȚIAL 

INFLUENȚE PLAN 

ACTUALIZAT 

Impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul 

fiecărei unități administrativ-teritoriale: 63% - cod. 04.02.01 

 

3.322 

 

-56 

 

3.266 

Impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul 

fiecărei unități administrativ-teritoriale: 85% pentru echilibrarea 

bugetelor locale (din 14%) – cod.04.02.04 

 

1.143 

 

229 

 

1.372 

Sume alocate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale – cod.11.02.06 

 

1.584 

 

68 

 

1.652 

  Propunem: 

 următoarele modificări în bugetul local, după cum urmează: 

 la Venituri – diminuare cu suma de -56.000 lei: 

- se diminuează cu suma de -56.000 lei la Cote defalcate din impozitul pe venit, cod 04.02.01, 

 la Venituri – majorare cu suma de 297.000 lei: 

- se majorează cu suma de 229.000 lei la Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 04.02.04, 

- se majorează cu suma de 68.000 lei la Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, cod 11.02.06,  

 la Cheltuieli - majorare cu suma de 241.000 lei:  

- se majorează cu suma de 241.000 lei conform, tabelului de mai jos: 

Capitol Denumire Aliniat Inițial Influențe Rectificat 

51.01.03 furnituri de birou 20.01.01 31.000 1.000 32.000 

51.01.03 combustibil 20.01.05 15.000 5.000 20.000 

51.01.03 posta, telefon, internet 20.01.08 50.000 10.000 60.000 

51.01.03 reparatii curente 20.02 100.000 50.000 150.000 

51.01.03 obiecte de inventar 20.05.30 30.000 10.000 40.000 

51.01.03 protocol, reprezentare 20.30.02 14.500 5.000 19.500 

54.10.00 posta, telefon, internet 20.01.08 50.000 5.000 55.000 

61.03.04 salarii de baza 10.01.01 440.000 25.000 465.000 

61.03.04 norma de hrana 10.02.02 115.500 1.000 116.500 

61.03.04 contributii asiguratoare 10.03.07 10.500 1.000 11.500 
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61.03.04 combustibil 20.01.05 13.000 2.000 15.000 

61.03.04 alte bunuri și servicii 20.01.30 5.000 5.000 10.000 

61.05.00 salarii de baza 10.01.01 307.500 25.000 332.500 

61.05.00 incalzire, iluminat, forta motrica 20.01.03 15.000 5.000 20.000 

61.05.00 apa, canal 20.01.04 1.500 500 2.000 

67.03.02 salarii de baza 10.01.01 93.500 5.000 98.500 

67.03.02 incalzire, iluminat, forta motrica 20.01.03 30.000 5.000 35.000 

67.03.06 salarii de baza 10.01.01 75.500 6.500 82.000 

67.03.06 incalzire, iluminat, forta motrica 20.01.03 35.000 5.000 40.000 

67.05.03 combustibil 20.01.05 11.000 5.000 16.000 

68.06.00 incalzire, iluminat, forta motrica 20.01.03 15.000 5.000 20.000 

70.50.00 apa canal 20.01.04 9.000 1.000 10.000 

74.03.00 salarii de baza 10.01.01 52.500 2.500 55.000 

74.06.00 alte bunuri și servicii 20.01.30 97.000 50.000 147.000 

84.50.00 salarii de baza 10.01.01 33.500 500 34.000 

84.50.00 combustibil 20.01.05 17.000 5.000 22.000 

TOTAL Influențe 241.000   

 

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 



 - 

  

  
 
 

Nr.6035 din 22.09.2021 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

Primarul oraşului Nădlac, Mărginean Ioan-Radu,  

  Având în vedere: 
- referatul serviciului buget nr.6029/22.09.2021 din cadrul primăriei orașului 

Nădlac 

- referatul serviciului buget nr.6030/22.09.2021 din cadrul primăriei orașului 
Nădlac 

- referatul serviciului buget nr.6031/22.09.2021 din cadrul primăriei orașului 

Nădlac 

- 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.120/09.09.2021 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  
 
 

Propun: 

 
 

  Consiliului Local Nădlac rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2021, precum și al Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac pentru anul 2021, astfel cum s-a efectuat propunerea 

serviciului buget din cadrul primăriei, cu referatele nr.6029, 6030, 6031/22.09.2021. 

 
 

 

Primar oraș Nădlac 

          Mărginean Ioan-Radu 
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Nr.   6031   / 22.09.2021         

 

REFERAT 

privind rectificarea bugetului local 

 al oraşului Nădlac pe anul 2021 
  

Având în vedere: 

 centrele de vaccinare care sunt deschise pe teritoriul administrativ a Orașului Nădlac, suntem nevoiți să 

rectificăm bugetul local cu suma de 520.000 lei pentru a putea plăti personalul care deservește centrele de 

vaccinare 1 și 2 din sumele încasate de la D.S.P. Arad, menționăm faptul că, sumele prevăzute în bugetul local 

sunt insuficiente, 

 

Propunem: 

 următoarele modificări în bugetul local, după cum urmează: 

 la Venituri – majorare cu suma de 520.000 lei: 

- se majorează cu suma de 520.000 lei la Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea 

sănătății, cod. 42.02.41, 

 la Cheltuieli - majorare cu suma de 520.000 lei:  

- se majorează cu suma de 520.000 lei la Capitolul Sănătate, cod 66.02, Titlul Cheltuieli de 

personal, cod 66.02.10 pentru salarii centre de vaccinare, 

 

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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Nr.  6030   /  22.09.2021         

 

REFERAT 

privind rectificarea bugetului local 

 al oraşului Nădlac pe anul 2021 
  

Având în vedere: 

 bugetul aprobat pe anul 2021 pentru Serviciul de Salubrizare al Orașului Nădlac modificăm bugetul cu suma 

de 40.000 lei în minus pentru că, majoritatea cheltuielilor au fost suportate încă de primărie,  

 

Propunem: 

 următoarele modificări în bugetul serviciului, după cum urmează: 

 la Venituri – diminuare cu suma de 40.000 lei: 

- se diminuează cu suma de 40.000 lei în trimestrul IV din bugetul alocat la venituri Sume alocate 

de la bugetul local – Secțiunea funcționare cod.43.10.22.01 

 la Cheltuieli – diminuare cu suma de 40.000 lei: 

- se diminuează cu suma de 40.000 lei în trimestrul IV din bugetul alocat Serviciului de Salubrizare 

al Orașului Nădlac, Capitolul 87.10.50, Titlul Bunuri și servicii cod 87.10.50_20, 

 următoarele modificări în bugetul local, după cum urmează: 

 la Cheltuieli - diminuare cu suma de 40.000 lei:  

- se diminuează cu suma de 40.000 lei în trimestrul IV din bugetul alocat în bugetul local pentru 

transferuri la Serviciului de Salubrizare al Orașului Nădlac, Capitolul 87.02.50, Titlul Alte 

serviciu 87.02.50_55, 

 la Cheltuieli - majorare cu suma de 40.000 lei:  

- se majorează cu suma de 40.000 lei la Capitolul Cultură, recreere și religie, cod 67.02, Titlul 

Bunuri şi servicii, cod 67.02.20 alocarea sumei pentru zone veri, 

 

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, 

- Anexa 2. – Bugetul Serviciului de salubrizare al orașului Nădlac pe anul 2021, 
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