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

Hotărârea
Nr. 5 din 22 feb 2012
privind aprobarea bugetului local, a bugetului finanţat parţial din venituri proprii
şi subvenţii şi a listei de investiţii ale comunei Dudeştii Noi pe anul 2012
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 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)
art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d)
Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
e)
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 294/2011;
f)
Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
nr. 284/2010;
g)
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, cu
precădere pe cele ale art. II;
h)
art. 51 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
i)
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;
j)
contractului colectiv de muncă nr. 563/15 decembrie 2005;
luând act de adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş nr. 432
din 18 ianuarie 2012 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. 591 din 20
ianuarie 2012 prin care Consiliul Judeţean Timiş în baza Hotărârii nr. 4 din 31
ianuarie 2012 ne repartizează sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi
sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit;
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii
Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2012, în contextul
prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 1/2011 în Registrul

special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte
normative şi la şedinţele publice ale Consiliului Local,
asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2012 la Primăria
comunei Dudeştii Noi, în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare elaborat fără
cuprinderea sumelor transmise prin adresele menţionate la lit. b) şi c), astfel cum
rezultă din procesul-verbal înregistrat sub nr. _____din 9 ianuarie 2012;
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. ____ din ____ februarie 2012;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei, înregistrat sub nr. 452 din 21 februarie 2012;
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 6 consilieri din 8 prezenţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea
hotărâre de consiliu local:
Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2012:
a) veniturile structurate pe capitole și subcapitole;
b) cheltuielile structurate pe destinații, cu detalierea pe părţi, capitole,
subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz;
c) responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi
instituţiilor/serviciilor publice de interes local implicate în procesul de execuţie a
bugetului local al comunei Dudeştii Noi, inclusiv ale directoarei Școlii cu clasele I-VIII
Dudeştii Noi.
(2) Bugetul local pe anul 2012 are la bază principiile: universalităţii,
transparenței și publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare
şi echilibrului.
(3) Bugetului local pe anul 2012 este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Bugetul finanţat parţial din venituri proprii şi subvenţii este prevăzut în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Lista de investiţii pe anul 2012 este prevăzută în anexa nr. 3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării proiectului bugetului
local pe anul 2012 nu s-au depus contestaţii cu privire la acesta.
Art. 2. - (1) Se aprobă bugetul local al comunei Dudeştii Noi pe anul 2012
conform sintezei din Anexa nr. 1.
(2) Se aprobă bugetul finanţat parţial din venituri proprii şi subvenţii al
comunei Dudeştii Noi pe anul 2012 conform Anexei nr. 2.
(3) Se aprobă lista de investiţii a comunei Dudeştii Noi pe anul 2012 conform
Anexei nr.3.
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Art. 3. - Suma aferentă excedentului bugetar din anul 2011 în cuantum de
919,3 mii de lei va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Art. 4. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2012 reprezintă limite minime
de realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2012 nu se
realizează, ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub
nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi
prognozei realizării acestora până la finele anului.
(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar:
a) monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri
de eficientizare a acestei activităţi;
b) 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, aplică persoanelor vinovate sancţiunile prevăzute de Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 5. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2012 reprezintă
limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.
(2) 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. 6. - (1) Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabilește
salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de
salarizare prevăzute de lege, pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în
raporturile cu comuna Dudeştii Noi, în calitatea acesteia de angajator, persoană
juridică, potrivit actelor normative în vigoare.
Art. 7. - (1) Directoarea Școlii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi în calitatea de
ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea
educației naționale nr. 1/2011 coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) și (4) și art. 22
alin. (1) și (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai
pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o
conduce, inclusiv a părților acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în
condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
(2) Directoarea Școlii cu clasele I-VIII Dudeștii Noi, în calitatea de ordonator
terțiar de credite, trebuie să respecte destinația sumelor alocate de către consiliul
local prin finanțarea de bază și complementară în baza art. nr. 103 alin. (2) din Legea
nr. 1/2011 privind educația națională și comunicate de către primar prin adresă.
(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2) primarul poate retrage
creditele alocate în baza bugetului aprobat până la remedierea deficiențelor și poate
sesiza organele abilitate de control.
(4) Școala cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, ca unitate de învățământ cu
personalitate juridică are ca parte Grădiniţa cu program prelungit Dudeştii Noi care nu
are personalitate juridică.
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(5) Directoarea Școlii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi şi consiliul de
administraţie al acesteia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.
(6) Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza
contractului de management încheiat între directoarea Școlii cu clasele I-VIII Dudeştii
Noi şi primarul comunei Dudeştii Noi, potrivit modelului-cadru aprobat în temeiul art.
258 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011.
Art. 8. - (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, 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.
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul
local ori în bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Școala
cu clasele I-VIII, se aprobă de către ordonatorul principal 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 principal de credite, în condiţiile legii.
Art. 9. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei
hotărâri, inclusiv efectuarea prin dispoziție a acestuia a următoarelor operațiuni:
a) virarea de credite;
b) stabilirea numărului asistenţilor personali din structura Serviciului de
asistenţă socială, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2010;
c) rectificarea bugetului local, în condiţiile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale.
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se
supun validării Consiliului Local la prima ședință a acestuia.
Art. 10. - Dacă bugetul local pe anul 2013 nu a fost aprobat până cel târziu
la data 28 decembrie 2012 se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice
în continuare bugetul anului 2012 până la aprobarea noului buget.
Art. 11. - (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 2012, proceseverbale 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
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comercial. În această situaţie se vor menţiona şi elementele specifice măsurii
prevăzute la alin. (2).
Art. 12. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2012, în sumă de 8.049,5 mii
de lei, se prezintă astfel:
a) pentru secţiunea de funcţionare: 3.703,5 mii lei;
b) pentru secţiunea de dezvoltare: 4.346 mii lei.
(2) Se aprobă virarea sumei de 1.150,7 mii lei din secţiunea de funcţionare
în secţiunea de dezvoltare.
Art. 13. - Cheltuielile bugetului local pe anul 2012, în sumă de 8.049,5 mii
de lei, se prezintă astfel:
c) pentru secţiunea de funcţionare: 3.703,5 mii lei;
d) pentru secţiunea de dezvoltare: 4.346 mii lei.
Art. 14. - Veniturile şi cheltuielile bugetului finanţat parţial din venituri proprii
şi subvenţii pe anul 2012, în sumă de 436 mii de lei, se prezintă astfel:
e) pentru secţiunea de funcţionare: 436 mii lei;
f) pentru secţiunea de dezvoltare: 0 mii lei.
Art. 15. - (1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor aferente programelor „ProCultura”, „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. 16. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului Comunei
Dudeştii Noi, directoarei Şcolii cu clasele I-VIII Dudeștii 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 și pe pagina de
internet a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale din cadrul Ministerului
Administrației și Internelor la adresa: http://uat.mai.gov.ro/.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. Marcel-Lucian IENCI

Contrasemnează:
SECRETAR,
Nicolae GEHl

L.S. __________________________________

F16/A3
AAN/AAN
Ex.2
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Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 5 din 22 februarie 2012

Sinteza bugetului local
1. Secţiunea de funcţionare - venituri
Cod
Venituri - total

Lei
3.703.500,00

0302 Impozit pe venit

75.000,00

030218

Indicator

Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare

0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

040204

Sume alocate de Consiliul judeţean

2.162.900,00
1.344.900,00
818.000,00

0702 Impozite şi taxe pe proprietate
070201

75.000,00

982.000,00

Impozite şi taxe pe clădiri

680.000,00

07020101

Impozite şi taxe pe clădiri PF

50.000,00

07020102

Impozite şi taxe pe clădiri PJ

630.000,00

Impozite şi taxe pe terenuri

301.000,00

070202
07020201

Impozite şi taxe pe terenuri PF

82.000,00

07020202

Impozite şi taxe pe terenuri PJ

49.000,00

07020203

Impozit pe teren extravilan

070203

170.000,00

Taxa judiciară de timbru şi alte taxe

1.000,00

1102 Sume defalcate din TVA - total

1.222.000,00

110202

Sume defalcate din TVA - învăţământ şi asistenţă socială, ev.
Populaţiei

110205

Sume defalcate din TVA - drumuri

110206

Sume defalcate din TVA - echilibrare

0,00
255.000,00

1202 Alte impozite şi taxe generale
120207

967.000,00

1.000,00

Taxe hoteliere

1.000,00

1502 Taxe pe servicii specifice

0,00

150201

Impozit pe spectacole

0,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

0,00

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor
160202

228.000,00

Impozit pe mijloacele de transport

78.000,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport PF

53.000,00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport PJ

25.000,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor

150.000,00

1802 Alte impozite şi taxe - total

14.000,00
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180250

Alte impozite şi taxe

14.000,00

3002 Venituri din proprietate

70.000,00

300203

Restituiri de fonduri din finanţări anterioare

300205

Venituri din concesiuni

70.000,00

3102 Venituri din dobânzi
310203

20.000,00

Alte venituri din dobânzi

20.000,00

3302 Venituri din prestări de servicii - total

7.000,00

330208

Venituri din prestări de servicii

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

5.000,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

2.000,00

0,00

3402 Venituri din taxe administrative, eliberări, etc.

8.300,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.300,00

340250

Alte venituri din taxe administrative, etc.

7.000,00

3502 Amenzi, penalităţi, confiscări
350201

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni

350202

Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a
declaraţiilor

350250

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

16.000,00
15.000,00
1.000,00

3602 Diverse venituri
360250

12.000,00

Alte venituri

12.000,00

3702 Transferuri voluntare
37003

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

4202 Subvenţii de la bugetul de stat
400234

1.150.700,00

-

Ajutor pentru încălzirea locuinţei OG 107/0

-

1.150.700,00

36.000,00
36.000,00

2. Secţiunea de funcţionare – cheltuieli
Cod

Indicator
Cheltuieli - total

5102 Autorităţi publice şi act. ext.

Lei
3.703.500,00
1.100.800,00

510210

TITLUL I Cheltuieli de personal

625.000,00

510220

TITLUL II Bunuri şi servicii

475.800,00

5402 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
540210

TITLUL I Cheltuieli de personal

540220

TITLUL II Bunuri şi servicii

5502 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
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40.000,00
0,00
40.000,00

219.500,00

550220

Comisioane

17.500,00

550230

Dobânzi

510285

Plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate

202.000,00

6102 Ordine publică şi siguranţă naţională
610220

TITLUL II Bunuri şi servicii

6502 Învăţământ

821.700,00

650210

TITLUL I Cheltuieli de personal

650220

TITLUL II Bunuri şi servicii

650257

TITLUL VIII Asistenţă socială

650259

TITLUL IX Alte cheltuieli

733.000,00
88.700,00

6702 Cultură, recreere şi religie
670210

TITLUL I Cheltuieli de personal

670220

TITLUL II Bunuri şi servicii

358.000,00
25.000,00
333.000,00

6802 Asigurări şi asistenţă socială
680210

TITLUL I Cheltuieli de personal

680257

TITLUL VIII Asistenţă socială

281.000,00
61.000,00
220.000,00

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
700220

TITLUL II Bunuri şi servicii

70.000,00

TITLUL II Bunuri şi servicii

70.000,00

8402 Transporturi
840220

291.000,00
291.000,00

7402 Protecţia mediului
740220

0,00

521.500,00

TITLUL II Bunuri şi servicii

521.500,00

3. Secţiunea de dezvoltare – venituri
Cod

Indicator
Venituri - total

3702 Transferuri voluntare
370204

1.150.700,00

Venituri din secţiunea de funcţionare

1.150.700,00

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri - total
390207

Venituri din vânzarea unor bunuri

26.000,00
26.000,00

4002 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
400214

Lei
4.346.000,00

919.300,00

Sume din excedentul bugetului local

919.300,00

4502 Sume primite de la UE -total

2.250.000,00

450204
45020401

FEADR - total

2.250.000,00

FEADR

2.250.000,00
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4. Secţiunea de dezvoltare – cheltuieli

Cod

Indicator
Cheltuieli - total

5102 Autorităţi publice şi act. ext.
510271

18.000,00

TITLUL X Active nefinanciare

18.000,00

6502 Învăţământ
650271

42.000,00

TITLUL X Active nefinanciare

42.000,00

6702 Cultură, recreere şi religie
670271

160.000,00

TITLUL X Active nefinanciare

160.000,00

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
700256

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

700271

TITLUL X Active nefinanciare

271.000,00
70.000,00
201.000,00

7402 Protecţia mediului

3.269.000,00

740256

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

740272

TITLUL XI Active financiare

740281

TITLUL XIII Rambursări de credit

1.869.000,00
100.000,00
1.300.000,00

8402 Transporturi
840271

Lei
4.346.000,00

586.000,00

TITLUL X Active nefinanciare

586.000,00
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Anexa nr. 2
la H.C.L. nr. 5 din 22 februarie 2012

Sinteza bugetului finanţat parţial
din venituri proprii şi subvenţii

1. Secţiunea de funcţionare – venituri
Cod

Indicator
Venituri - total

Lei
436.000,00

2. Secţiunea de funcţionare – cheltuieli
Cod

Indicator
Cheltuieli - total
Protecţie civilă şi protecţie împotriva incendiilor
TITLUL II Bunuri şi servicii

Lei
436.000,00
9.000,00
9.000,00

Servicii şi dezvoltare publică

402.000,00

TITLUL II Bunuri şi servicii

402.000,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
TITLUL II Bunuri şi servicii

25.000,00
25.000,00
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Anexa nr. 3
la H.C.L. nr. 5 din 22 februarie 2012

Lista de investiţii pentru anul 2012
- mii lei Nr.
Denumirea generică a obiectivului de
crt.
investiţie
1.
Calculatoare – autorităţi publice executive
2.
Centrală termică – autorităţi publice
executive
3.
Extindere clădire grădiniţă
4.
Cortină şi decoruri la căminul cultural
5.
Amenajare teren de fotbal
6.
Modernizare iluminat public
7.
Realizare parc în zona gării
8.
Plan de urbanism general
9.
Dotări pentru parcul de copii
10. Extindere canalizare în Solaris 1 şi 2
11. Proiectul tehnic extindere canalizare în
Solaris 1 şi 2
12. Proiectul de împădurire
13. Canalizare menajeră şi staţie de epurare FEADR
14. Extindere reţea de apă - FEADR
15. Proiectul tehnic extindere reţea alimentare cu
apă în Solaris 3 şi 4
16. Extindere reţea de iluminat public în Solaris 1
17. Staţii de autobuz
18. Asfaltarea străzilor Poştei, Macilor şi Calea
Hodoniului

TOTAL

Suma
4
14

Perioada de
finanţare
2012
2012

42
33
80
72
30
30
17
1.050.000
19

2012
2012
2012
2012
2012
2011-2012
2012
2012
2012

100
800

2012
2012

70
6

2012
2012

60
20
586

2012
2012
2012

3.046
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