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Hotărârea 

Nr. 31 din 29 iul 2011 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local, al bugetului parţial venituri 
proprii şi subvenţii 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, înregistrat sub nr. ____ din ___ iulie 2011; 

 b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei, înregistrat sub nr. 2367 din 26 iulie 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 9 consilieri din 9 prezenţi 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 

Art.1.-  (1) Se aprobă bugetul local rectificat al comunei Dudeştii Noi pe 
anul 2011 conform sintezei din Anexa nr. 2. 

(2) Se aprobă bugetul rectificat finanţat parţial din venituri proprii şi 
subvenţii al comunei Dudeştii Noi pe anul 2011 conform Anexei nr. 3. 

 
Art. 2.-  Sinteza modificărilor realizate la nivelul celor 2 bugete se regăseşte 

în Anexa nr. 1. 
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Art.3.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4.- 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. __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A3                                                                                                                                             
AAN/AAN 
Ex.2 

http://www.pcdn.ro/
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Anexa nr. 1 
 

Sinteza modificărilor aduse bugetului local 

 
 
VIRARI DE CREDITE 
 
SE VIREAZĂ DIN TRIMESTRUL IV ÎN TRIMESTRUL III ÎNTREAGA SUMĂ DIN CAPITOLUL 
COD 70.02.06-ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI RURALE-50.000 LEI 
 71.03-MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT-50.000 LEI 
 

Sinteza modificărilor aduse bugetului paríal venituri proprii şi 

subvenţii 
 
 
SE VIREAZĂ SUMA DE 30.000 LEI DE LA SUBCAPITOLUL 
70.10.04-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 
LA SUBCAPITOLUL 
54.10.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI 
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