
        
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

 

Dispoziţia  

Nr.90 din 15.05.2017 
 

privind reconstituirea  unor documente contabile privind investiția "Sistem de canalizare  
menajeră, stație de epurare și extindere alimentare cu apă în comuna Dudeștii Noi" 

 

        Având în vedere procesul verbal de reconstituire a documentelor contabile ale investiției 
"Sistem de canalizare menajeră, stație de epurare și extindere alimentare cu apă în comuna 
Dudeștii Noi nr.2793/15.05.2017, 
         Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2634/2015 
privind documentele financiar-contabile,  
         Analizând prevederilor art. 63 alin. (1), lit.d), art.68  şi art. 115 alin.(1) 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.- Se aprobă reconstituirea  documentelor  contabile  ale  investiției  Sistem  de canalizare 
menajeră,  stație  de epurare  și extindere  alimentare  cu apă în comuna Dudeștii Noi,  conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2.- Prezenta dispoziție se comunică obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, de către 
secretarul comunei, următorilor: 

a) prefectului judeţului Timiş; 
b) Compartimentului de contabilitate publică și control intern din cadrul Primăriei 

comunei Dudeștii Noi 
c) se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de 

internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro 
 
  PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 

                               Alin-Adrian NICA                                                                          
                    Avizează pentru legalitate: 

                                                                                             SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                    Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
                           L.S.________________________ 
 

 
 
 
 
F1/A1                                                                                                                                              
LL/LL 
Ex.3 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariadudestiinoi.ro/


 
 

     Anexa  la Dispoziția primarului nr.   90/2017 

 
Documente  contabile  reconstituite ale  investiției  Sistem  de canalizare 

menajeră,  stație  de epurare  și extindere  alimentare  cu apă în comuna Dudeștii 
Noi 

 
 

- Factura nr.63/02.10.2012 

- Factura nr.126/14.03.2013 

- Situație lucrări aferente  facturii nr.3561242/19.08.2010 

- Situație lucrări aferente facturii nr.3561368/23.12.2011 

- Situație lucrări aferente facturii nr.3561373/29.02.2012 

- Situație lucrări aferente facturii nr.3561400/02.05.2012 

- Situație lucrări aferente facturii nr.63/02.10.2012 

- Situație lucrări aferente facturii nr.126/14.03.2013 

- Acte adiționale la contractul de lucrări nr.118/2009. 

- Extras aferent contului 24740256 din data de 28.12.2011  

- Extras aferent contului 24740256 din data de 27.03.2012  

- Extras aferent contului 24740256 din data de 18.10.2012  

- Extras aferent contului 24740271 din data de 03.04.2013 


