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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

DISPOZIŢIA 
Nr.203 din 27.11.2015 

pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015 
 

Având în vedere adreselor de la Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice  - Timișoara nr.23339/27.10.2015, înregistrată la Primăria comunei Dudeștii 
Noi cu nr.8860/30.10.2015,  a adresei nr.24272/09.11.2015,  înregistrată la Primăria 
comunei Dudeștii Noi cu nr.9192/17.11.2015, adresa de la Consiliul Județean 
nr.14191/09.11.2015, înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu 
nr.9195/17.11.2015, raportul de specialitate nr.9418/26.11.2015 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 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
8 din 18 februarie 2015, se  rectifică  conform Anexelor 1-3, care fac parte din 
prezenta dispoziţie. 
 
       Art. 2. -  Doamna Romelia RUSU, îndeplinind funcţia publică de referent cu 
atribuţii şi responsabilităţi în domeniul financiar-contabil în Compartimentului de 
contabilitate publică şi control intern din aparatul de specialitate al primarului 
comunei se obligă să efectueze înregistrările impuse de prezenta dispoziţie în 
evidenţele contabile.- 
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       Art. 3. - Modificările în bugetul local pe anul 2015 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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