
ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

Hotărârea 

Nr. 8  din 18.02.2015 
privind aprobarea bugetului local, al bugetului venituri proprii și a listei de 

investiții ale comunei Dudeștii Noi pe anul 2015 
 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând prevederile: 
a) art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României , revizuită;  
b) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014; 
e) Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice nr. 284/2010; 
f) Ordonanței de Urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice; 

g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
283/2011; 

h) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative; 

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare; 

j) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și 
completarea unor acte normative; 

k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative; 

l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor 
măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative; 

m) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru 
modificarea unor acte normative; 

n) art. 51 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
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o) art. 15 din Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind  înființarea, 
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale aprobată prin Legea 
nr. 143/2007, cu modificările  și completările ulterioare; 

p) Ordinul nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare 
prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

q) Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2013 privind aprobarea organigramei 
și a statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi; 

r) contractului colectiv de muncă nr. 3435/31 octombrie 2012, 
 
luând act de adresa Direcției Generale  a Finanțelor Publice Timiș nr.1304 

din 28 ianuarie 2015 prin care transmite  repartizarea   sumelor alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local și a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunei și pentru echilibrarea bugetului local,  

 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de Hotărâre a 

Consiliului Local privind aprobarea bugetului local, a bugetului finanțat din venituri 
proprii și subvenții și a listei de investiții ale comunei Dudeștii Noi pe anul 2015,  în 
contextul prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu completările ulterioare,  

asigurând afișarea proiectului bugetului local pe anul 2015 la Primăria 
comunei Dudeștii Noi, în contextul prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 
elaborat fără cuprinderea sumelor transmise prin adresele menționate la lit. b) și c), 
astfel cum rezultă din procesul-verbal înregistrat sub nr. 3269/ 2015; 

 
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 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă următoarea 

hotărâre de consiliu local: 
 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre prevede și autorizează pentru anul 2015: 
a) veniturile structurate pe capitole și subcapitole; 
b) cheltuielile structurate pe destinații, cu detalierea pe părți, capitole, 

subcapitole, titluri, articole, precum și alineate și paragrafe, după caz; 
c) responsabilitățile autorităților administrației publice locale și 

instituțiilor/serviciilor publice de interes local implicate în procesul de execuție a 
bugetului local al comunei Dudeștii Noi, inclusiv ale directoarei Școlii Gimnaziale 
Dudeștii Noi. 

(2) Bugetul local pe anul 2015 are la bază principiile: universalității, 
transparenței și publicității, unității, unității monetare, anualității, specializării 
bugetare și echilibrului. 

(3) Bugetului local pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016 - 2018 sunt 
prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2014 și estimările 
pentru anii 2016 - 2018 sunt prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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(5) Lista de investiții pe anul 2015 este prevăzută în Anexa nr. 3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(6) Se ia act că în termenul de la data afișării proiectului bugetului local pe 
anul 2014 nu s-au depus contestații cu privire la acesta. 

 
Art. 2. - (1) Se aprobă bugetul local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2015, 

conform sintezei din Anexa nr. 1. 
(2) Se aprobă bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții al comunei 

Dudeștii Noi pe anul 2015, conform sintezei din Anexa nr. 2. 
(3) Se aprobă lista de investiții a comunei Dudeștii Noi pe anul 2015, 

conform Anexei nr. 3. 
(4) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 3. - Suma aferentă excedentului bugetar din anii precedenți în cuantum 

de 206 mii de lei va fi utilizată pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare. 
 
Art. 4. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2015 reprezintă limite minime 

de realizat care permit efectuarea cheltuielilor. 
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2015 nu se 

realizează, ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub 
nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate și 
prognozei realizării acestora până la finele anului. 

(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exercițiului bugetar: 

a) monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri 
de eficientizare a acestei activități; 

b) pentru neîndeplinirea obligațiilor pe linie de constatare, stabilire, 
încasare, urmărire și control a oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum și 
pentru neînregistrarea ori înregistrarea necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte 
generatoare de materie impozabilă în evidențele ce se conduc la nivelul 
administrației publice locale, aplică persoanelor vinovate sancțiunile prevăzute de 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 
Art. 5. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2015 reprezintă 

limite maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se face în condițiile legii.  
(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și 

efectuarea de cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea 
prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate, respectiv a estimărilor 
anuale pentru proiectele multianuale. 

 
Art. 6. - (1) Ordonatorul principal de credite stabilește salariile de bază, 

indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare 
prevăzute de lege, pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în 
raporturile cu comuna Dudeștii Noi, în calitatea acesteia de angajator, persoană 
juridică, potrivit actelor normative în vigoare. 

(2) Ordonator principal de credite repartizează creditele bugetare aprobate 
prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice 
subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, 
după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii.  
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(3) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare 
aprobate potrivit alin. (2), pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor 
publice ai căror conducători sunt ordonatori terțiari de credite, și aprobă efectuarea 
cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale.  

(4) Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost 
repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit 
prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale.  

(5) Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv 
între programele aceluiași capitol, sau între capitole ori secțiuni sunt în competența 
ordonatorului principal de credite pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și 
serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. 

 
Art. 7. - (1) Directorul Școlii Gimnaziale Dudeștii 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 finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai 
pentru realizarea sarcinilor unității de învățământ cu personalitate juridică pe care o 
conduce, inclusiv a părților acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat și în 
condițiile stabilite prin dispozițiile legale. 

(2) Directorul 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 repartizate de către ordonatorul 
principal de credite. 

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2) ordonatorul principal de 
credite poate retrage creditele alocate în baza bugetului aprobat până la remedierea 
deficiențelor și poate sesiza organele abilitate de control. 

(4) Școala Gimnazială Dudeștii Noi, ca unitate de învățământ cu 
personalitate juridică are ca parte Grădinița cu program prelungit Dudeștii Noi care 
nu are personalitate juridică. 

(5) Directorul Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi și consiliul de administrație al 
acesteia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 

(6) Finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe baza 
contractului de management încheiat între directoarea Școlii Gimnaziale Dudeștii 
Noi și primarul comunei Dudeștii Noi, potrivit modelului-cadru aprobat în temeiul art. 
258 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

(7) Finanțarea suplimentară în conformitate cu art. 107, alin. (2) și (3) din 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se 
realizează sub formă de grant-uri prin programul „ProEducația Dudeștii Noi”. 
 

Art. 8. - (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuțiilor 
stabilite prin lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor și 
cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcție de termenele legale de încasare a 
veniturilor și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. 

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul 
local ori în bugetul instituțiilor și serviciilor publice de interes local, altele decât 
Școala Gimnazială Dudeștii Noi, se aprobă de către  ordonatorul  principal de credite 
și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, care 
atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și 
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destinația acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate 
prezentate de conducătorii instituțiilor și serviciilor publice interesate. 

(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare 
efectuării oricăror cheltuieli aferente activităților și acțiunilor finanțate din bugetul 
local se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, în condițiile legii. 

 
Art. 9. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei 

hotărâri, inclusiv efectuarea prin dispoziție a acestuia a următoarelor operațiuni: 
a) modificarea părții de venituri în funcție de execuția bugetului local, 

dacă aceasta nu implică cheltuieli suplimentare; 
b) virările de credite; 
c) stabilirea numărului asistenților personali din structura Serviciului de 

asistență socială; 
d) rectificarea bugetului local, în condițiile Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale și cele din prezenta hotărâre; 
e) utilizarea sumelor din fondul de rezervă bugetară în condițiile art. 16. 
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) lit. 

a), b) și d) se supun validării Consiliului Local la prima ședință a acestuia. 
 

Art. 10. - (1) Dacă bugetul local pe anul 2016 nu a fost aprobat până cel 
târziu la data 31 decembrie 2015 se autorizează ordonatorul de credite al comunei 
să aplice în continuare bugetul anului 2015 până la aprobarea noului buget. 

(2) La sfârșitul execuției bugetare pentru anul 2015, excedentul bugetului 
local consolidat se constituie ca venit al secțiunii de dezvoltare pentru anul 2016. 

 
Art. 11. - (1) Pentru o analiză periodică a realizării părții 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 atribuții în domeniul 
administrării fiscale, precum și în cel al controlului comercial va prezenta 
ordonatorului principal de credite situația încasărilor pe curent și cumulat de la 
începutul anului. 

(2) De asemenea, personalul cu atribuții în domeniul  administrării fiscale, 
precum și în cel al controlului comercial, în situația în care există asemenea cazuri, 
va monitoriza situația economico-socială a fiecărui contribuabil înregistrat în 
evidența separată ca insolvabil, întocmind, cel puțin o dată în cursul anului 2015, 
procese-verbale în acest sens, ce vor fi supuse aprobării  ordonatorului principal de 
credite. 

(3) O dată cu prezentarea situației menționată la alin. (1) se vor face și 
propuneri de eficientizare a activității, cu obligația îndepliniri acestora de către 
personalul cu atribuții în domeniul administrării fiscale, precum și în cel al controlului 
comercial. În această situație se vor menționa și elementele specifice măsurii 
prevăzute la alin. (2). 

 
Art. 12. -  (1) Veniturile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 8.213.900 

de lei, se prezintă astfel:  
a) pentru secțiunea de funcționare: 4.980.900 de lei; 
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 3.233.000 de lei. 
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(2) Se aprobă virarea sumei de 1.610.900 de lei din secțiunea de 
funcționare în secțiunea de dezvoltare. 

 
Art. 13. -  Cheltuielile bugetului local pe anul 2015, în sumă de 8.419.900 

de lei, se prezintă astfel:  
a) pentru secțiunea de funcționare: 4.980.900 de lei; 
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 3.439.000 de lei. 
 
Art. 14. - (1) Se autorizează primarul comunei să demareze procedurile 

prevăzute de lege pentru finanțarea de proiecte propuse de către autoritățile 
administrației publice locale din satul Cojușna din Republica Moldova în limita sumei 
de 55.000 lei. 

(2) Primarul comunei selectează și propune spre aprobare consiliului local 
proiectul/proiectele care cumulat se încadrează în limita valorică prevăzută la alin. 
(1). 

(3) După aprobarea în Consiliul Local primarul comunei semnează acordul 
de finanțare din partea comunei și urmărește implementarea proiectului/proiectelor 
informând Consiliul Local asupra rezultatelor. 

 
Art. 15. -  (1) Din bugetul local se suportă, în limitele prevăzute în acesta, 

sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor „ProCultura”, 
“ProEducația”,  „Programului de realizare a unor alei pietonale în comuna Dudeștii 
Noi”, Agendei culturale, Ansamblului de dansuri și tradiții populare „Dudeșteana”, 
editării publicației „Dudeșteanul” și a materialelor conexe, precum și a Clubului de 
Șah Dudeștii Noi. 

(2) De asemenea, din bugetul local se suportă:  
a) cotizațiile anuale datorate precum și sumele necesare participării  

comunei Dudeștii Noi ca parte în diverse societăți, asociații, organizații sau fundații; 
b) sumele pentru decontarea transportului cadrelor didactice în limita 

abonamentului pe mijloacele de transport interurban între localitatea de domiciliu și 
comuna Dudeștii Noi; 

c) costurile ce rezultă din punerea în aplicare  a acordului de cooperare cu 
Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România; 

d) costurile ce rezultă din punerea în aplicare  a acordului de cooperare cu 
satul Cojușna din Republica Moldova. 

(3) Calculul sumelor prevăzute la alin (2) lit. b) se realizează proporțional 
cu pontajul din cadrul unității. 

 
Art. 16. - Fondul de rezervă bugetară se utilizează de către ordonatorul 

principal de credite în următoarele situații: 
a) pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în 

cursul exercițiului bugetar; 
b) pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale; 
c) pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor situații de urgență; 
d) pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2006, 

privind acordarea de ajutoare de urgență persoanelor și familiilor aflate în dificultate, 
cu modificările și completările ulterioare precum și a Hotărârii Consiliului Local nr. 
20/2012 privind unele măsuri cu caracter social; 
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e) pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale 
în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din 
inițiativă proprie, cu aprobarea prealabilă a consiliului local. 

 
Art. 17. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeștii Noi, directorului Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi și prefectului județului 
Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare, publicația „Dudeșteanul”, 
precum și 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 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la adresa: http://uat.mai.gov.ro/. 

 
            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
            Grigore-Bogdan  RIȘCO                         Avizează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 
L.S. __________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F13/A3                                                                                                                                              
AAN/AAN 
Ex.5 

http://www.pcdn.ro/
http://uat.mai.gov.ro/
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Anexa nr. 1 
la H.C.L. nr. 8  din 18 februarie 2015 

 

Sinteza bugetului local 
 

1. Secțiunea de funcționare - venituri 
 

Cod Indicator 2015 2016 2017 2018 

 Venituri - total 4.980.900 5.673.850 6.058.700 6.345.300 

0302 Impozit pe venit 70.000 80.000 85.000 93.000 

030218 Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare 70.000 80.000 85.000 93.000 

0402 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 2.792.000 2.857.000 2.992.000 3.062.000 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 1.780.000 1.925.000 2.060.000 2.130.000 

040204 Sume alocate de Consiliul județean 932.000 932.000 932.000 932.000 

0702 Impozite și taxe pe proprietate 1.390.000 1.527.000 1.559.000 1.652.500 

070201 Impozite și taxe pe clădiri 1.110.000 1.167.000 1.185.000 1.255.000 

07020101 Impozite și taxe pe clădiri PF 110.000 117.000 125.000 135.000 

07020102 Impozite și taxe pe clădiri PJ 940.000 1.050.000 1.060.000 1.120.000 

070202 Impozite și taxe pe terenuri 338.000 358.000 372.000 395.000 

07020201 Impozite și taxe pe terenuri PF 100.000 108.000 114.000 120.000 

07020202 Impozite și taxe pe terenuri PJ 53.000 56.000 58.000 70.000 

07020203 Impozit pe teren extravilan 185.000 194.000 200.000 205.000 

070203 Taxa judiciară de timbru și alte taxe 2.000 2.000 2.000 2.500 

1102 Sume defalcate din TVA - total 1.409.000 1.437.000 1.509.000 1.533.000 

110202 
Sume defalcate din TVA - învățământ și asistență socială, 
ev. Populației 

1.321.000 1.349.000 1.421.000 1.445.000 

110205 Sume defalcate din TVA - drumuri     

110206 Sume defalcate din TVA - echilibrare 88.000 88.000 88.000 88.000 

1202 Alte impozite și taxe generale     

120207 Taxe hoteliere     
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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 209.000 170.000 200.000 247.000 

160202 Impozit pe mijloacele de transport 104.000 112.000 120.000 127.000 

16020201 Impozit pe mijloacele de transport PF 82.000 82.000 83.000 84.000 

16020202 Impozit pe mijloacele de transport PJ 22.000 30.000 37.000 43.000 

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 105.000 58.000 80.000 120.000 

1802 Alte impozite și taxe - total 21.000 23.000 24.000 25.000 

180250 Alte impozite și taxe 21.000 23.000 24.000 25.000 

3002 Venituri din proprietate 230.000 231.000 232.000 400.000 

300203 Restituiri de fonduri din finanțări anterioare     

300205 Venituri din concesiuni 230.000 231.000 232.000 400.000 

3102 Venituri din dobânzi     

310203 Alte venituri din dobânzi     

3302 Venituri din prestări de servicii - total 10.000 10.500 12.000 12.000 

330208 Venituri din prestări de servicii     

330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor 8.000 8.500 9.000 8000 

330250 Alte venituri din prestări de servicii 2.000 2.000 3.000 4.000 

3402 Venituri din taxe administrative, eliberări, etc. 9.800 10.300 10.700 10.900 

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 2.800 3.000 3.200 3.300 

340250 Alte venituri din taxe administrative, etc. 7.000 7.300 7.500 7.600 

3502 Amenzi, penalități, confiscări 17.500 18.000 19.000 20.000 

350201 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 16.500 17.000 17.500 18.000 

350202 
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere 
a declarațiilor 

1.000 1.000 1.500 2.000 

350250 Alte amenzi, penalități și confiscări     
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3602 Diverse venituri 513.500 523.600 533.800 544.000 

      

360206 Taxe speciale 510.000 520.000 530.000 540.000 

360250 Alte venituri 3.500 3.600 3.800 4.000 

3702 Transferuri voluntare -1.610.900 -1.240.550 -1.146.800 -1.284.100 

37003 Vărsăminte din secțiunea de funcționare -1.610.900 1.240.550 1.146.800 1.284.100 

4202 Subvenții de la bugetul de stat  27.000 29.000 30.000 

400234 Ajutor pentru încălzirea locuinței OG 107/0  27.000 29.000 30.000 

 

2. Secțiunea de funcționare – cheltuieli 
 

Cod Indicator 2015 2016 2017 2018 

 Cheltuieli - total 4.980.900 5.673.850 6.058.700 6.345.300 

5102 Autorități publice și act. ext. 1.284.580 1.740.000 1.850.000 1.950.000 

510210 TITLUL I Cheltuieli de personal 363.080 550.000 600.000 660.000 

510220 TITLUL II Bunuri și servicii 866.500 1.190.000 1.250.000 1.290.000 

550204 TITLUL VII Alte transferui 55.000    

5402 Alte servicii publice generale 158.650 97.000 106.000 119.000 

540210 TITLUL I Cheltuieli de personal 69.150 92.000 100.000 110.000 

540220 TITLUL II Bunuri și servicii 5.000 5.000 6.000 9.000 

540205 
Fondul de rezervă la dispoziția autorităților publice 
locale 

84.500    

5502 
Tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi 

    

550220 Comisioane     
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550230 Dobânzi     

      

6102 Ordine publică și siguranță națională 93.000 98.000 103.000 107.000 

610220 TITLUL II Bunuri și servicii 93.000 98.000 103.000 107.000 

6502 Învățământ 1.197.000 1.232.000 1.422.000 1.471.000 

650210 TITLUL I Cheltuieli de personal 879.000 907.000 1.072.000 1.096.000 

650220 TITLUL II Bunuri și servicii 318.000 325.000 350.000 375.000 

650257 TITLUL VIII Asistență socială     

650259 TITLUL IX Alte cheltuieli     

6702 Cultură, recreere și religie 475.270 790.000 632.000 880.000 

670210 TITLUL I Cheltuieli de personal 23.770 50.000 55.000 60.000 

670220 TITLUL II Bunuri și servicii 451.500 490.000 500.000 520.000 

6802 Asigurări și asistență socială 429.300 467.350 481.700 490.300 

680210 TITLUL I Cheltuieli de personal 147.000 154.350 160.700 167.300 

680257 TITLUL VIII Asistență socială 282.300 313.000 321.000 323.000 

7002 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 686.500 781.000 850.000 920.000 

700220 TITLUL II Bunuri și servicii 686.500 781.000 850.000 920.000 

7402 Protecția mediului 184.000 205.000 218.000 230.000 

740220 TITLUL II Bunuri și servicii 184.000 205.000 218.000 230.000 

8302 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 40.100 50.000 50.000 50.000 

 TITLUL II Bunuri și servicii 40.100 50.000 50.000 50.000 
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8402 Transporturi 432.500 463.500 423.000 428.000 

840220 TITLUL II Bunuri și servicii 432.500 368.000 423.000 428.000 

840281 TITLUL VII Rambursari de credite  95.500   

 
3. Secțiunea de dezvoltare – venituri 

 

Cod Indicator 2015 2016 2017 2018 

 Venituri - total 3.439.000 1.240.550 1.146.800 1.284.100 

3702 Transferuri voluntare 1.610.900 1.240.550 1.146.800 1.284.100 

370204 Venituri din secțiunea de funcționare 1.610.900 1.240.550 1.146.800 1.284.100 

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri - total 80.000    

390207 Venituri din vânzarea unor bunuri 80.000    

4002 
Încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate 

206.000    

400214 Sume din excedentul bugetului local 206.000    

4502 Sume primite de la UE -total 1.542.100    

450202 FEN 1.227.700    

450204 FEADR 314.400    

 
4. Secțiunea de dezvoltare – cheltuieli 

 

Cod Indicator 2015 2016 2017 2018 

 Cheltuieli - total 3.439.000 1.240.550 1.146.800 1.284.100 

5102 Autorități publice și act. ext. 115.000 473.350 79.600  

510271 TITLUL XIII Active nefinanciare 115.000 473.350 79.600  

6502 Învățământ 96.000 154.700 68.500  

650271 TITLUL XIII Active nefinanciare 96.000 154.700 68.500  
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6702 Cultură, recreere și religie 485.000 250.000 77.000 300.000 

670271 TITLUL XIII Active nefinanciare 485.000 250.000 77.000 300.000 

7002 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 2.210.000    

700256 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 1.265.000 106.500 639.200 314.400 

700271 TITLUL X Active nefinanciare 945.000 106.500 639.200 314.400 

7402 Protecția mediului 80.000 120.000 100.000 100.000 

740256 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile     

740271 TITLUL XIII Active nefinanciare 80.000 120.000 100.000 100.000 

740281 TITLUL XIII Rambursări de credit     

8402 Transporturi 453.000 136.000 182.500 569.700 

840256 Proiecte fonduri externe nerambursabile 363.000    

840271 TITLUL XIIII Active nefinanciare 90.000 136.000 182.500 569.700 
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Anexa nr. 2 
la H.C.L. nr.8 din 18 februarie 2015 

 

Sinteza bugetului finanțat  

 din venituri proprii și subvenții 
 

1. Secțiunea de funcționare – venituri 
 

Cod Indicator 2015 2016 2017 2018 

 Venituri - total 90.000 95.000 100.000 105.000 

 
 

2. Secțiunea de funcționare – cheltuieli 
 

Cod Indicator 2015 2016 2017 2018 

 Cheltuieli - total 90.000 95.000 100.000 105.000 

6110 
Protecție civilă și protecție împotriva 
incendiilor 

    

611020 TITLUL II Bunuri și servicii     

6510 Învățământ 90.000 95.000 100.000 105.000 

651020 TITLUL II Bunuri și servicii 90.000 95.000 100.000 105.000 

7010 Servicii și dezvoltare publică     

701020 TITLUL II Bunuri și servicii     

8310 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii     

831020 TITLUL II Bunuri și servicii     
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Anexa nr. 3 
la H.C.L. nr. 8 din 18 februarie 2015 

 
Lista de investiții pentru anul 2015 

-bugetul local- 
- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea generică a obiectivului de investiție Suma 
Credite de 

angajament 
Perioada de 

finanțare 

1.  
PROIECT – MESERII LOCALE –PARTENERIAT 
PENTRU MEȘTEȘUGURI ȘI SERVICII RURALE 

1.265.000  2015 

2.  MAGAZIE PRIMĂRIE 70.000  2015 

3.  
STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT 
TEHNIC –EXTINDERE PRIMĂRIE 

45.000  2015 

4.  
STUDIU FEZABILITATE REABILITAREA ȘI 
EXTINDEREA GRADINIȚEI DIN COMUNA 
DUDEȘTII NOI 

35.000  2015 

5.  
STUDIU FEZABILITATE REABILITAREA SCOLII 
GIMNAZIALE DUDEȘTII NOI 

35.000  2015 

6.  
REALIZARE BRANȘAMENTELOR DE 
CANALIZARE LA INTITUȚII PUBLICE ÎN 
COMUNA DUDEȘTII NOI 

43.000  2015 

7.  
DOTARI –UȘĂ-ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII 
NOI 

6.000  2015 

8.  CENTRALĂ TERMICĂ GRADINIȚĂ 20.000  2015 

9.  
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REABILITAREA 
CAPELEI DIN CIMITIRUL COMUNEI DUDEȘTII 
NOI 

250.000  2015 

10.  
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ZONA DE 
PROMENADĂ ȘI PARC DE COPII PE STRADA 
CARPAȚI 

170.000 350.000 2015-2017 

11.  
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LOC DE JOACĂ 
PENTERU COPII ÎN ZONA SOLARIS 2 

30.000  2015 

12.  
AMENAJARE CANAL PLUVIAL ȘI ACCES 
STRADA BEGA 

100.000  2015 

1 
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13.  
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
PROIECTUL „UNIVERSUL APEI” 

135.000  2015 

14.  
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE  
MENAJERĂ ÎN ZONA ALEXIA 1 

15.000 
 

2015 

15.  
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
EXTINDERE REȚEA DE  ALIMENTARE CU APĂ  
CARTIER ALEXIA 1 

15.000 
 

2015 

16.  
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE  
MENAJERĂ ÎN ZONA  SOLARIS 3 ȘI 4 

15.000 
 

2015 

17.  
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ  
ÎN ZONA  SOLARIS 3 ȘI 4 

15.000 
 

2015 

18.  
STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT 
TEHNIC ASFALTARE STRĂZI 

90.000  2015 

19.  ASFALTARE STRADA PĂDURICII 363.000  2015 

20.  
STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT 
TEHNIC-ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL ÎN 
COMUNA DUDEȘTII NOI 

35.000  2015 

21.  
ACHIZIȚIONARE ȘI MONTARE DEBITMETRU 
LA STAȚIA DE EPURARE 

50.000  2015 

22.  PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ALEI PIETONALE 100.000 500.000 2015-2019 

23.  
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SISTEM DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA 
DUDEȘTII NOI 

300.000  2015 

24.  
PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI DOTĂRI 
REAMENAJARE CLĂDIRE POST DE POLIȚIE ȘI 
REMIZĂ  PSI 

237.000 340.000 2015-2016 

TOTAL 3.439.000 1.190.000  

    
 


