ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI
Iniţiator: primarul comunei
Dudeştii Noi Alin Nica

Hotărârea
Nr. 10 din 23 feb 2011
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010,
a bugetului local, a bugetului finanţat parţial din venituri proprii şi subvenţii
şi a listei de investiţii ale comunei Dudeştii Noi pe anul 2011
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
analizând prevederile:
a) art. 138 alin. (4) şi alin. (5) din Constituţia României , revizuită;
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;
d) Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 287/2010;
e) Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice nr.330/2009;
f) art. 51 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
g) art. 15 din Ordonanţa de urgenţă nr.118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobată prin Legea
nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
h) contractului colectiv de muncă nr. 563/15 decembrie 2005;
luând act de adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş nr.
576 din 19 ianuarie 2011 şi 1.427 din 11 februarie 2011 prin care transmite
repartizarea
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului local şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei şi pentru
echilibrarea bugetului local, şi de adresa nr. 1.512 din 9 februarie 2011 prin care
Consiliul Judeţean Timiş în baza Hotărârii nr. 14 din 14 februarie 2011 ne
repartizează sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi sume defalcate din
cota de 22% din impozitul pe venit;
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea
sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 394 din 23 februarie 2011;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei, înregistrat sub nr. 395 din 23 februarie 2011;

c) raportul comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, JUREX şi AGRUM;
având în vedere prevederile art.27, art.36 alin (2) lit. b) combinat cu alin.(4)
lit. a), raportat la art.63 alin (1) lit. c) combinat cu alin. 4) lit. b), din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, prin votul a 10 consilieri din 10 prezenţi în şedinţă extraordinară
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:
Art.1.- (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului
veniturilor, pe capitole şi al cheltuielilor, pe destinaţii, pentru anul 2011, precum şi
responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/serviciilor
publice implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei Dudeştii Noi.
(2) Bugetul local pe anul 2011 are la bază principiile: universalităţii,
publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.
Art.2.- Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010.
Art.3.- (1) Se aprobă bugetul local al comunei Dudeştii Noi pe anul 2011
conform sintezei din Anexa nr. 1.
(2) Se aprobă bugetul finanţat parţial din venituri proprii şi subvenţii al
comunei Dudeştii Noi pe anul 2011 conform Anexei nr. 2.
(3) Se aprobă lista de investiţii a comunei Dudeştii Noi pe anul 2011
conform Anexei nr.3.
Art.4.- (1) Suma aferentă excedentului bugetului local din anul 2010 în
cuantum de 440,3 mii de lei va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare din cadrul bugetului local pe anul 2011.
(2) Suma aferentă excedentului bugetul local venituri proprii şi subvenţii din
anul 2010 în cuantum de 36,9 mii de lei va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcţionare din cadrul bugetul local venituri proprii şi subvenţii pe anul
2011.
Art.5.- Se aprobă finanţarea cheltuielilor rezultate din punerea în aplicare a
contractului colectiv de muncă în limita sumelor prevăzute în Anexa nr. 1.
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.- Veniturile bugetului local pe anul 2011, în sumă de 8.548,2 mii de
lei, se prezintă astfel:
(1) Pentru secţiunea de funcţionare:
- mii lei -

Venituri total, din care:

4.474,2

Venituri proprii
I. Venituri fiscale, din care:

3.408,2
4.269

Impozit pe venit, profit şi câştiguri, din capital:
- impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din
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2.197
30

patrimoniul personal (03.02.18)
- cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)
Impozite şi taxe pe proprietate, din care:
- impozit pe clădiri de la persoane fizice (07.02.01.01)
- impozit pe clădiri de la persoane juridice (07.02.01.02)
- impozit pe terenuri de la persoane fizice (07.02.02.01)
- impozit pe terenuri de la persoane juridice (07.02.02.02)
- impozit pe teren extravilan (07.02.02.03)
- alte impozite şi taxe pe proprietate (07.02.50)
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, din care:
- sume defalcate din TVA (11.02), din care:
- sume defalcate din taxe pe valoare adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02)
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale (11.02.05)
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfăşurarea de activităţi
- impozit pe mijloacele de transport deţinute de
persoane fizice (16.02.01.01)
- impozit pe mijloacele de transport deţinute de
persoane juridice (16.02.01.02)
- alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (16.02.50)

II. Venituri nefiscale

960
1.207
935
35
577
150
43
130
0
1.137
1.035
661
100
274
102
49
18
35

150,2

Venituri din proprietate, din care:

51

- venituri din concesiuni şii închirieri (30.02.05)

41

- venituri din dobânzi

10

Vânzări de bunuri şi servicii, din care:
- venituri din prestări servicii şi alte activităţi (33.02)

99,2
32,2

- venituri din taxe administrative, eliberări permise (34.02)

21

- venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări (35.02)

11

- diverse venituri (36.02)

35

III. Subvenţii, din care:

55

- sprijin financiar pentru constituirea familiei
- subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
- subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi

0
55
0

(2) Pentru secţiunea de dezvoltare:
- mii lei -

Venituri total, din care:

4.074
3

Venituri din vânzări de bunuri
F.E.A.D.R.:

24
4.050

(3) Se aprobă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de 917,7 mii de lei.
Art.8.- (1) Veniturile bugetului local pe anul 2011 reprezintă limite minime
de realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2011 nu se
realizează, ordonatorul de credite va limita efectuarea cheltuielilor bugetare sub
nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi
prognozei realizării acestora până la finele anului.
(3) De asemenea, ordonatorul de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar,
va monitoriza gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de
eficientizare a acestei activităţi şi va aplica sancţiunile prevăzute de Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
ulterioare, persoanelor vinovate, responsabile pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe
linie de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi control a oricăror venituri proprii
ale bugetului local, precum şi pentru neînregistrarea ori înregistrarea
necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de materie impozabilă în
evidenţele ce se conduc la nivelul administraţiei publice locale.
Art.9.- Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2010 reprezintă limite
maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii.
Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de
cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor
legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
Art.10.- (1) În structura economică cheltuielile bugetului local pe anul 2011
în sumă de 8.988,5 de mii lei, se prezintă astfel:
- mii lei -

TOTAL CHELTUIELI, din care:

8.988,5

Secţiunea de funcţionare, din acestea:

3.556,5

Autorităţi executive
a) TITLUL I cod (10) - cheltuieli de personal
b) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Ordine publică şi siguranţă naţională – protecţie civilă şi protecţie
contra incendiilor
a) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Învăţământ, din care:
Învăţământ preşcolar
a) TITLUL I cod (10) - cheltuieli de personal
b) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Învăţământ primar
a) TITLUL I cod (10) - cheltuieli de personal
b) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Cultură recreere şi religie
a) TITLUL I cod (10) - cheltuieli de personal
b) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Asigurări şi asistenţă socială

1.359,94
669
690,94
10
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10
758
166,7
123
38,7
596,3
351
245,3
193,9
17,3
176,6
334,7

a) TITLUL I cod (10) - cheltuieli de personal
b) TITLUL VIII cod (57) - asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
a) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Protecţia mediului
a) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii
Transporturi
a) TITLUL II cod (20) - bunuri şi servicii

185,9
148,8
442,96
442,96
5
5
452
452

Secţiunea de dezvoltare, din acestea:

5.432

Învăţământ, din care:
Învăţământ preşcolar
a) TITLUL XII cod (71) – active nefinanciare, cheltuieli de capital
Învăţământ primar
a) TITLUL XII cod (71) – active nefinanciare, cheltuieli de capital
Cultură recreere şi religie
a) TITLUL XII cod (71) – active nefinanciare, cheltuieli de capital
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
a) TITLUL
VIII cod (56) – proiecte cu finanţare din fonduri
europene
b) TITLUL XII cod (71) – active nefinanciare, cheltuieli de capital
Protecţia mediului
a) TITLUL
VIII cod (56) – proiecte cu finanţare din fonduri
europene
b) TITLUL XII cod (71) – active nefinanciare, cheltuieli de capital
Transporturi
a) TITLUL XII cod (71) – active nefinanciare, cheltuieli de capital

20
5
5
15
15
86
86
366
31
335
4.160
4.100
60
800
800

Art.11.- (1) Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, va stabili
salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de
salarizare prevăzute de lege, pentru aparatul de specialitate al primarului potrivit
actelor normative în vigoare.
(2) Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, în calitatea conferită de
art.109 alin.(1) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare, de reprezentare a unităţilor respective în
relaţia cu administraţia publică locală, au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de
personal, precum şi în cheltuielile materiale şi servicii aprobate prin prezenta
hotărâre.
(3) Sumele destinate pentru finanţarea cheltuielilor de personal se
repartizează pentru unitatea de învăţământ cu defalcarea pe trimestre, de către
ordonatorul de credite, prin dispoziţie, după consultarea directorului. Orice
modificare a elementelor sistemului de salarizare conexe personalului din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat, inclusă în statele de salarii, va avea la bază
decizia directorului, depusă la referentul cu atribuţii în domeniul financiar-contabil de
la Primăria Comunei Dudeştii Noi, ca anexă a statului de salarii.
Art.12.- (1) Ordonatorul de credite va aproba, potrivit atribuţiilor stabilite
prin lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi
cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a
veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor şi totodată va
transmite instituţiilor şi serviciilor publice a căror finanţare se asigură din bugetul
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local ori din venituri gestionate în regim extrabugetar, nivelurile veniturilor
programate a fi realizate în anul 2011, precum şi pe cel al cheltuielilor cu detalierea
pe articole şi alineate.
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul
local ori în bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se aprobă de către
ordonatorul de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar
preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele
bugetare
aprobate
şi
destinaţia
acestora,
pe
baza
notelor
de
fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi
serviciilor publice interesate.
(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare
efectuării oricăror cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul
local se stabilesc de către ordonatorul de credite, în condiţiile legii.
Art.13.- Veniturile serviciilor publice şi a activităţilor finanţate, parţial din
venituri proprii cuprinse în bugetul local venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011 se
aprobă, după cum urmează:
- mii lei -

Total venituri, din care:

420

Secţiunea de funcţionare
Venituri nefiscale

420
420

Venituri din proprietate
Vânzări de bunuri şi servicii
- venituri din prestări servicii (33.10.08)
- contribuţia părinţilor (33.10.14)

50
370
310
60

Secţiunea de dezvoltare

0

Art.14.- (1) Cheltuielile instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii pe anul 2010 se aprobă, după cum urmează:
- mii lei -

Total cheltuieli, din care:

456,9

Secţiunea de funcţionare

456,9

Învăţământ preşcolar

60

II cod (20) - bunuri şi servicii

60

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

346,9

II cod (20) - bunuri şi servicii

346,9

a) TITLUL
a) TITLUL

Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare

50

II cod (20) - bunuri şi servicii

50

a) TITLUL

Secţiunea de dezvoltare

0

(2) Serviciul de pază, Serviciul de salubrizare, Serviciul de alimentare cu
apă şi canalizare menajeră rămân servicii publice cu finanţare din venituri proprii şi
subvenţii din bugetul local, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) din legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale.
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Art.15.- Nivelurile menţionate la art.14 şi 15 au caracter previzional,
primarul comunei fiind autorizat să procedeze la rectificarea acestora, potrivit
necesităţilor care pot să apară până la sfârşitul anului 2011.
Art.16.- În anul 2011, se însărcinează primarul să aprobe, prin dispoziţie,
următoarele operaţiuni prevăzute ca atribuţii ale Consiliului Local:
a) virările de credite;
b) numărul asistenţilor personali din structura aparatului proriu al primarului;
c) rectificarea bugetului local în situaţia prevăzută la art. 6.
Art.17.- (1) Pentru o analiză periodică a realizării părţii de venituri a
bugetului local provenite din venituri proprii, raportate la termenele de plată, lunar,
până la data de 5 pentru luna precedentă, personalul cu atribuţii în domeniul
administrării fiscale, precum şi în cel al controlului comercial va prezenta
ordonatorului de credite situaţia încasărilor pe curent şi cumulat de la începutul
anului.
(2) De asemenea, personalul cu atribuţii în domeniul administrării fiscale,
precum şi în cel al controlului comercial, în situaţia în care există asemenea cazuri,
va monitoriza situaţia economico-socială a fiecărui contribuabil înregistrat în
evidenţa separată ca insolvabil, întocmind, cel puţin o dată în cursul anului 2011,
procese-verbale în acest sens, ce vor fi supuse aprobării ordonatorului de credite.
(3) O dată cu prezentarea situaţiei menţionată la alin. (1) se vor face şi
propuneri de eficientizare a activităţii, cu obligaţia îndepliniri acestora de către
personalul cu atribuţii în domeniul administrării fiscale, precum şi în cel al controlului
comercial. În această situaţie se vor menţiona şi elementele specifice măsurii
prevăzute la alin. (2).
Art.18.- Pentru dimensionarea numărului de posturi din învăţământul
preuniversitar de stat finanţat din bugetul local pe anul 2011, în funcţie de
necesităţile de dezvoltare educaţională a copiilor şi elevilor comunei Dudeştii Noi şi
în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, primarul comunei împreună cu
directorul şcolii vor întreprinde măsurile ce se impun pe lângă factorii îndrituiţi din
structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei în stabilirea politicii de resurse
umane.
Art.19.- (1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor programelor de perfecţionare profesională organizate de
Institutul Naţional de Administraţie, de Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Bucureşti sau de alte instituţii specializate în domeniul
administraţiei publice.
(2) Funcţionarii publici care urmează programe/cursuri de formare
specializată în administraţia publică, cu o durată mai mare de 90 de zile, finanţate
din bugetul local al comunei Dudeştii Noi, potrivit alin. (1), sunt obligaţi să se
angajeze în scris că vor lucra în administraţia publică locală a comunei Dudeştii Noi,
cel puţin 2 ani de la terminarea programelor/cursurilor, sub sancţiunile prevăzute la
art. 51 alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările ulterioare.
Art.20.(1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor aferente programelor „ProCultura”, „Şcoala după şcoală”,
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„Programului de realizare a unor alei pietonale în comuna Dudeştii Noi”, respectiv a
premiilor de excelenţă în învăţământul comunal şi a Clubului de Şah Dudeştii Noi.
(2) De asemenea, din bugetul local se suportă cotizaţiile anuale datorate de
Comuna Dudeştii Noi ca parte în diverse societăţi, asociaţii, organizaţii sau fundaţii.
Art.21.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.22.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei
Dudeştii Noi şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.pcdn.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. Gheorghe Chirvăsitu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR,
Nicolae GEHL

L.S. __________________________________
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Anexa nr. 3

Lista de investiţii pentru anul 2011
- mii lei Nr.
Denumirea generică a obiectivului de
crt.
investiţie
1.
Şopron la grădiniţă
2.
Extindere reţea de încălzire centrală la
şcoală
3.
Gard la căminul cultural
4.
Magazie lemne la căminul cultural
5.
Extindere reţea de alimentare cu apă
6.
Modernizare iluminat public
7.
Extindere reţea de curent electric – Solaris 4
8.
Plan de urbanism general
9.
Modernizare alei pietonale
10. Amenajare Solaris 1,2,4
11. Proiectul „Comuna Verde”
12. Maşină de împrăştiat amendamente
13. Canalizare menajeră şi staţie de epurare
14. Teren de sport şi vestiare
15. Dotări pentru parcul de copii
16. Modernizare străzi

16

Suma
5
15

Perioada de
finanţare
2011
2011

8
2
31
38
20
75
75
50
75
2
4.160
70
6
800

2011
2011
2011
2011
Multianual 2011-2012
2011
2011
Multianual 2011-2012
2011
2011
2011
2011
2011
Multianual 2011-2012

