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Hotărârea 

Nr. 7 din 15 mar 2010 
 

privind aprobarea bugetului local, a bugetului finanţat parţial din venituri 
proprii şi subvenţii şi a bugetului in afara bugetului local ale comunei 

Dudeştii Noi pe anul 2010 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 27 şi 36 alin (4) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 54 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată privind avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local, respectiv EDUX, ECOF, AGRUM şi JUREX, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin votul a 11 consilieri din 11 prezenţi 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 

Art.1.-  Se aprobă bugetul local al comunei Dudeştii Noi pe anul 2010 
conform Anexei A. 

Art.2.- Se aprobă bugetul finanţat parţial din venituri proprii şi subvenţii 
al comunei Dudeştii Noi pe anul 2010 conform Anexei B. 

Art.3.- Se aprobă bugetul în afara bugetului local (fondul de rulment) al 
comunei Dudeştii Noi pe anul 2010 conform Anexei C. 

Art.4.- Se aprobă lista de investiţii a comunei Dudeştii Noi pe anul 
2010 conform Anexei D. 

Art.5.- Se aprobă finanţarea cheltuielilor rezultate din punerea în 
aplicare a contractului colectiv de muncă în limita sumelor prevăzute în Anexa A. 

Art.6.- În caz de situaţii de urgenţă, în urma deciziei Comandamentului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă, primarul comunei poate efectua prin dispoziţie 
modificări ale bugetelor pentru rezolvarea acestor situaţii. 

Art.7.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local pe anul 2009. 
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