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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 14.06.2017, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei extraordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.99/2017. 

 
 Şedinţa este prezidată de d-a consilier  local  Carmen-Livia SIMINIC,  
sunt prezenţi 9 consilieri, absenti dl.Lupastean, dl.Presea,  dl.Porojan,dl.Risco  
din totalul de 13 consilieri. 
 Presedintele de sedinta da citire dispozitiei primarului nr.99/2017, se 
aproba ordinea de zi cu 9 voturi pentru.  
 Intra dl.Risco. 

Se dă citire PHCL nr.52 privind rectificarea nr.1 a bugetului local al 
comunei Dudestii Noi pe anul 2017. 

Domnul administrator public  prezintă phcl cu urmatoarele 
amendamente. 

Text original 
 

BUGET LOCAL          
A. Total venituri : 633.000 lei 
A.1 Secţiunea de funcţionare : 578.000 lei 
 
04.02 - Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit : 578.000 lei  
04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit - 
578.000 lei 
 
 
 
 
 
B. Total cheltuieli : 633.000 lei 
B.1 Secţiunea de funcţionare : 97.000 lei 
 
70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare locală : 
75.000 lei 
70.02.20 - bunuri şi servicii - 75.000 lei 
70.02 - Alte servicii în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale : 30.000 lei 
70.02.20 - bunuri şi servicii - 30.000 lei 
 - dezinfectanţi - 30.000 lei (deratizare şi 
dezinsecţie) 

Text modificat 
 

BUGET LOCAL          
A. Total venituri : 731.000 lei 
A.1 Secţiunea de funcţionare : 676.000 lei 
 
04.02 - Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit : 676.000 lei  
04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit - 
578.000 lei 
07020102 - Impozite şi taxe pe clădiri PJ - 
63.000 lei 
160250 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor - 35.000 
lei 
 
B. Total cheltuieli : 731.000 lei 
B.1 Secţiunea de funcţionare : 282.000 lei 
 
70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare locală : 
110.000 lei 
70.02.20 - bunuri şi servicii - 110.000 lei 
70.02 - Alte servicii în domeniile locuinţelor, 
serviciilor şi dezvoltării comunale : 90.000 lei 
70.02.20 - bunuri şi servicii - 90.000 lei 
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere 
și funcționare - 90.000 lei (30.000  
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70.02 - Alimentare cu apă : 45.000 lei 
70.02.20 - bunuri şi servicii - 45.000 lei 
- dezinfectanți - 20.000 lei(dezinfecție bazine 
apă) 
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare - 25.000   
lei (S.C.BM-DN Torontal S.R.L.- tuburi pentru 
podețe) 
___________________________ 
 
 
 
 
 
B.2 Secţiunea  de dezvoltare : 536.000 lei 
 
65.02.04.01 - Învăţământ secundar inferior : 
50.000 lei 
TITLUL XIII - Active nefinanciare : 50.000 lei 
71.01.30 - alte active fixe : 50.000 lei (alocare 
sumă trim.III la investiţia   
D.A.L.I.„Creşterea eficienţei energetice prin 
modernizarea Şcolii Gimnaziale din comuna 
Dudeştii Noi, judeţul Timiş”) 
  
67.02.05.03 - Întreţinere grădini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive şi de agrement : 
400.000 lei 
TITLUL XIII - Active nefinanciare : 400.000 lei 
71.01.01 - construcţii : 400.000 lei (suplimentare 
sumă trim.II la investiţia Execuţie „Acoperire 
teren de handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, 
Comuna Dudeştii Noi”) 

lei - dezinsecție și deratizare + 20.000 lei - PUG 
+ 15.000 lei - lucrări cadastru + 25.000 lei - tuburi 
pentru podețe) 
70.02 - Alimentare cu apă : 20.000 lei 
70.02.20 - bunuri şi servicii - 20.000 lei 
- dezinfectanți - 20.000 lei(dezinfecție bazine 
apă) 
 
84.02 - Transporturi : 150.000 lei  
84.02.03.03 - Străzi : 150.000 lei 
TITLUL II - Bunuri și servicii : 150.000 lei 
 20.02 - reparații curente : 150.000 lei 
(reparații trotuare) 
 
 
B.2 Secţiunea  de dezvoltare : 449.000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67.02.05.01 - Sport : 363.000 lei 
TITLUL XIII - Active nefinanciare : 363.000 lei 
71.01.01 - construcţii : 363.000 lei (suplimentare 
sumă trim.II la investiţia Execuţie „Acoperire 
teren de handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, 
Comuna Dudeştii Noi”) 

 
Doamna Condeescu intreaba daca se diminueaza suma de la reabilitare  

scoala pentru trotuare. 
Se supune la vot  phcl cu amendamente, se votează cu 9 voturi pentru, 

1 vot abtinere – doamna Condeescu. 
 Domnul administrator public informeaza ca s-a semnat contractul de 
finantare cu ADI Torontal. 
    Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
 

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                     Secretar comuna, 
         Carmen-Livia SIMINIC                           Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
      L.S. __________________________ 


