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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

DISPOZIŢIA 
Nr.26 din 24.02.2016 

pentru rectificarea bugetului local pe anul 2016 
 

Având în vedere În baza adresei cu nr. 3067/2016 emisă de Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara înregistrată la Comuna 
Dudeştii Noi sub nr. 4468/2016, privind alocarea sumei necesară pentru 
finanţarea acordării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale 
pentru grădiniţă, 

având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2016 privind 
aprobarea investiţiei „Amenajarea intersecţiei DN6 cu DC4”, cât şi Hotărârea 

Consiliului Local nr. 29/2016 privind aprobarea investiţiei „Asfaltarea unor 

străzi din Comuna Dudeştii Noi, zona Solaris şi Alexia”, 
 
raportul de specialitate nr.4505/24.02.2016 al Compartimentului de                 

contabilitate publică şi control intern din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,  

analizând   prevederile: 

art. 19 alin. (2), art. 20 alin (1) lit.c), art. 32, art. 33 şi a art. 82 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
art. 63 alin. (1) şi art.115 lit.a)  din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
  PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI emite următoarea dispoziţie: 
 

       Art. 1. - Bugetul local pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
3 din 26.01.2016, se  rectifică  conform Anexelor 1-3, care fac parte din prezenta 
dispoziţie. 
 
       Art. 2. -  Doamna Ecaterina RÎPĂ, îndeplinind funcţia publică de inspector I 
principal în Compartimentului de contabilitate publică şi control intern din aparatul de 



 
 
 
 
 

2 

specialitate al primarului comunei se obligă să efectueze înregistrările impuse de 
prezenta dispoziţie în evidenţele contabile.- 
 
       Art. 3. - Modificările în bugetul local pe anul 2016 potrivit prezentei dispoziţii 
sunt  supuse validării Consiliului local la prima şedinţă ordinară.- 
 
       Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş, 
primarului comunei Dudestii Noi, persoanei menţionate la art. 2, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa www.pcdn.ro.-  
 
        PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                    Alin-Adrian NICA                                              
 
                                   Avizează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

L.S.________________________ 
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