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

Hotărârea
Nr. 23 din 16 mai 2011
privind aprobarea rectificării bugetului local, al bugetului de credite interne 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;
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea
sa de iniţiator;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei, înregistrat sub nr. ____ din ___ mai 2011;
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 -- consilieri din -- prezenţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local, bugetul de credite interne şi
lista de investiţii pe anul 2011 conform anexei.
Art. 2.- Se aprobă suportarea transportului angajaţilor din aparatul propriu
al primarului de la localitatea de domiciliu şi până în comuna Dudeştii Noi în
cuantum de 120 lei lunar pentru întreg anul 2011.
Art.3.- 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. Rodica Condeescu

Avizează 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
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Suma
5
15

Perioada de
finanţare
2011
2011
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2
31
38
20
75
75
50
75
2
4.160
70
6
800
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2011
2011
2011
Multianual 2011-2012
2011
2011
Multianual 2011-2012
2011
2011
2011
2011
2011
Multianual 2011-2012

