ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Hotărârea
Nr. 3 din 26.01.2016
privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2016
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) Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
e) Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.
284/2010;
f) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g) art. 51 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
h) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare
i) 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;
j) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative;
k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri
bugetare;
l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și
completarea unor acte normative;
m)Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și
completarea unor acte normative;
n) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri
financiare și pentru modificarea unor acte normative;
o) 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;

p) art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea,
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale aprobată prin Legea nr.
143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
q) Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
r) Ordinul nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute
la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
s) Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2013 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare;
t) Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2015 privind aprobarea Agendei culturalsportive și de tineret pentru anul 2016;
u) Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2015 privind aprobarea programului
„ProCultura – 2016”;
v) Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2015 privind aprobarea programului
„ProEducația – 2016”;
w) Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2015 privind acordarea de burse sociale;
x) Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2015 privind unele măsuri organizatorice
pentru desfășurarea concursului „Gospodarul satului” în comuna Dudeștii Noi;
y) contractului colectiv de muncă nr. 3435/31 octombrie 2012,
luând act de adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș nr. 26.987 din
28.12.2015, înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu nr.3528/06.01.2016,
completată cu adresa nr.1321/19.01.2016, emisă de Direcția Genrală Regională a
Finanțelor Publice Timișoara, înregistrată la comuna Dudeștii Noi cu nr.3776/20.01.2016
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 pe anul 2016, 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 2016 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 procesulverbal înregistrat sub nr. 3586/11.01.2016,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.3564/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
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b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.3563/2016,
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX ale Consiliului
Local al Comunei Dudeștii Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre prevede și autorizează pentru anul 2016:
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 2016 are la bază principiile: universalității, transparenței și
publicității, unității, unității monetare, anualității, specializării bugetare și echilibrului.
(3) Bugetul local pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 - 2019 sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(4) Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2015 și estimările pentru
anii 2017 - 2019 sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(5) Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi pe anul 2016 este
prevăzut în anexa nr. 3.
(6) Se ia act că în termenul de la data afișării proiectului bugetului local pe anul
2016 nu s-au depus contestații cu privire la acesta.
(7) Ordonatorul principal de credite aprobă repartizarea pe trimestre și detalierile pe
linii bugetare 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,
conform formularelor solicitate de către Ministerul Finanțelor Publice.
Art. 2. - (1) Se aprobă bugetul local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2016, 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.
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(3) Se aprobă Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi pe anul 2016,
conform anexei nr. 3.
Art. 3. - Suma aferentă excedentului bugetar din anii precedenți în cuantum de
1.205,6 mii de lei va fi utilizată pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare.
Art. 4. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2016 reprezintă limite minime de
realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2016 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 2016 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) Ordonatorul 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.
(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.
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(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 educației naționale nr.
1/2011 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 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.
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Art. 9. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri,
inclusiv efectuarea prin dispoziție a acestuia a următoarelor operațiuni:
a) virările de credite;
b) stabilirea numărului asistenților personali din structura Serviciului de asistență
socială;
c) rectificarea bugetului local;
d) utilizarea sumelor din fondul de rezervă bugetară în condițiile art. 16.
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) lit. c) și d)
se supun validării Consiliului Local la prima ședință a acestuia.
Art. 10. - (1) Dacă bugetul local pe anul 2017 nu a fost aprobat până cel târziu la
data 31 decembrie 2016 se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în
continuare bugetul anului 2016 până la aprobarea noului buget.
(2) La sfârșitul execuției bugetare pentru anul 2016, excedentul bugetului local
consolidat se constituie ca venit al secțiunii de dezvoltare pentru anul 2017.
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 2016, în sumă de 8.753.700 de lei,
se prezintă astfel:
a) pentru secțiunea de funcționare: 5.819.200 de lei;
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 2.934.500 de lei.
(2) Se aprobă virarea sumei de 1.728.900 de lei din secțiunea de funcționare în
secțiunea de dezvoltare.
(3) Excedentul execuției bugetului local pe anul 2015, în sumă de 1.205.600 lei, se
utilizează pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare.
Art. 13. - Cheltuielile bugetului local pe anul 2016, în sumă de 8.753.700 de lei,
se prezintă astfel:
a) pentru secțiunea de funcționare: 5.819.200 de lei;
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 2.934.500 de lei.

6

Art. 14. - (1) Din bugetul local se suportă, în limitele prevăzute în acesta, sumele
necesare pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:
a) cheltuielile aferente programelor „ProCultura”, “ProEducația”, „Programului de
realizare a unor alei pietonale în comuna Dudeștii Noi” și cele necesare implementării
„Agendei cultural-sportive și de tineret”;
b) cheltuielile necesare desfășurării activităților Ansamblului de dansuri și tradiții
populare „Dudeșteana” și ale Trupei de dansuri moderne „Extrem” Dudeștii Noi
c) cheltuielile necesare editării publicației „Dudeșteanul” și a materialelor conexe,
d) cheltuielile necesare desfășurării activităților Clubului de Șah Dudeștii Noi.
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) bursele de ajutor social, de merit și de performanță acordate din bugetul local
elevilor de la Școala Gimnazială Dudeștii Noi;
d) costurile cu contractele de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau
reprezentare a intereselor comunei Dudeștii Noi;
e) costurile ce rezultă din punerea în aplicare a acordului de cooperare cu Filiala
Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România;
f) costurile ce rezultă din punerea în aplicare a acordului de cooperare cu satul
Cojușna din Republica Moldova.
(2) Calculul sumelor prevăzute la alin (1) lit. b) se realizează proporțional cu
pontajul din cadrul unității.
Art. 15. - (1) În anul 2016 cuantumurile lunare ale burselor acordate din bugetul
local elevilor de la Școala Gimnazială Dudeștii Noi sunt următoarele:
a) 50 de lei pentru bursa de ajutor social;
b) 125 de lei pentru bursa de merit;
c) 250 de lei pentru bursa de performanță.
(2) În vederea acordării burselor prevăzute la alin. (1), Școala Gimnazială Dudeștii
Noi, prin factorii de decizie legali, stabilește criteriile specifice de acordare a burselor ținând
cont de prevederile legale din domeniu, realizează procesul de depunere a dosarelor și de
selecție a acestora și hotărăște acordarea burselor în cuantumurile prevăzute la alin. (1) și
în limita sumelor aprobate cu această destinație.
Art. 16. - Scutirile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2015
privind unele măsuri organizatorice pentru desfășurarea concursului „Gospodarul satului” în
comuna Dudeștii Noi se acordă pe baza cererii celor în cauză aprobată de primar.
Art. 17. - (1) În anul 2016 din bugetul local al comunei, în limita sumelor aprobate,
se acordă următoarele burse elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi:
a)burse de performanţă, în cuantum de 250 de lei/lună;
b)burse de merit, în cuantum de 125 de lei/lună;
c)burse de ajutor social, în cuantum de 50 de lei/lună.
(2) Bursele se acordă în conformitate cu:

7

a) Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) criterii specifice stabilite de Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale
Dudeștii Noi;
c) Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2015 privind acordarea de burse sociale.
Art. 18. - 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.
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. 19. - (1) Limitele de cheltuieli de natura celor prevăzute în Ordonanţa
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele
prevăzute în bugetul local la liniile bugetare corespunzătoare.
(2) În funcție de situația operativă, ordonatorul principal de credite poate stabili prin
dispoziție limite/normative pentru personalul, serviciile și instituțiile publice subordonate.
Art. 20. - Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 21. - 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/.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Simona-Mihaela SLATINA

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

F19/A4
AAN/AAN
Ex.5

L.S.
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Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 3 din 26.01.2016

Sinteza bugetului local
2016
1.Secţiunea de funcţionare - venituri
Cod

Indicator

2016

2017

2018

2019

Venituri - total

7.548.100

7.749.010

7.989.950

8.216.840

93.000

94.000

95.000

96.000

93.000

94.000

95.000

96.000

3.389.390

3.471.260

3.587.850

3.687.190

0302 Impozit pe venit
030218

0402

Impozit pe venit din transferul proprietăţilor
imobiliare

Cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

2.436.390

2.493.260

2.605.850

2.702.190

040204

Sume alocate de Consiliul judeţean

953.000

978.000

982.000

985.000

1.477.900

1.570.500

1.627.400

1.685.000

1.119.000

1.208.000

1.260.000

1.312.000

0702 Impozite şi taxe pe proprietate
070201

Impozite şi taxe pe clădiri

07020101

Impozite şi taxe pe clădiri PF

103.000

108.000

110.000

112.000

07020102

Impozite şi taxe pe clădiri PJ

1.016.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

Impozite şi taxe pe terenuri

357.000

360.500

365.300

370.800

07020201

Impozite şi taxe pe terenuri PF

101.000

102.500

103.800

105.000

07020202

Impozite şi taxe pe terenuri PJ

57.000

58.000

59.500

60.800

07020203

Impozit pe teren extravilan

199.000

200.000

202.000

205.000

1.900

2.000

2.100

2.200

1.628.410

1.633.000

1.686.000

1.742.000

1.326.000

1.371.000

1.471.000

1.466.000

070202

070203

Taxa judiciară de timbru şi alte taxe

1102 Sume defalcate din TVA - total
110202

Sume defalcate din TVA - învăţământ şi
asistenţă socială, ev. Populaţiei

10

110206

Sume defalcate din TVA - echilibrare

302.410

262.000

269.000

276.000

237.000

245.000

250.000

256.000

Impozit pe mijloacele de transport

127.000

130.000

132.000

134.000

16020201

Impozit pe mijloacele de transport PF

109.000

110.000

111.000

112.000

16020202

Impozit pe mijloacele de transport PJ

18.000

20.000

21.000

22.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor

110.000

115.000

118.000

122.000

21.000

22.000

23.000

24.000

Alte impozite şi taxe

21.000

22.000

23.000

24.000

3002 Venituri din proprietate

225.000

228.000

230.000

231.800

225.000

228.000

230.000

231.800

10.200

12.000

12.800

13.500

10.000

12.000

12.800

13.500

200

0

0

0

11.500

12.500

13.600

14.400

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor
160202

160250

1802 Alte impozite şi taxe - total
180250

300205

Venituri din concesiuni

3302 Venituri din prestări de servicii - total
330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

330250

Alte venituri din prestări de servicii

3402

Venituri din taxe administrative,
eliberări, etc.

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

2.000

2.500

2.800

3.100

340250

Alte venituri din taxe administrative, etc.

9.500

10.000

10.800

11.300

18.200

20.250

21.300

22.150

18.000

20.000

21.000

21.800

200

250

300

350

436.500

440.500

443.000

444.800

434.500

438.000

440.000

441.000

2.000

2.500

3.000

3.800

-1.728.900

-1.685.000

-1.738.000

-1.791.000

-1.728.900

-1.685.000

-1.738.000

-1.791.000

3502 Amenzi, penalităţi, confiscări
350201

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni

350202

Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea
cu întârziere a declaraţiilor

3602 Diverse venituri
360206

Taxe speciale

360250

Alte venituri

3702 Transferuri voluntare
370203

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
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2.Secţiunea de funcţionare - cheltuieli
Cod

Indicator

2016

2017

2018

2019

Cheltuieli - total

5.819.200

6.064.010

6.251.950

6.425.830

1.716.250

1.783.900

1.826.000

1.858.550

625.250

632.050

638.350

645.550

1.091.000

1.151.850

1.187.650

1.213.000

214.800

220.310

224.100

227.710

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe
510210

TITLUL I Cheltuieli de personal

510220

TITLUL II Bunuri şi servicii

5402 Alte servicii publice generale
540210

TITLUL I Cheltuieli de personal

55.300

56.510

57.650

58.510

540220

TITLUL II Bunuri şi servicii

39.500

42.300

44.150

46.200

540205

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale

120.000

121.500

122.300

123.000

6102 Ordine publică şi siguranţă naţională

31.000

35.300

39.300

42.900

31.000

35.300

39.300

42.900

1.159.000

1.208.000

1.258.000

1.312.000

610220

TITLUL II Bunuri şi servicii

6502 Învăţământ
650210

TITLUL I Cheltuieli de personal

835.000

877.000

921.000

967.000

650220

TITLUL II Bunuri şi servicii

299.000

305.000

309.000

315.000

650259

TITLUL XI Alte cheltuieli

25.000

26.000

28.000

30.000

6702 Cultură, recreere şi religie

624.150

645.900

655.350

665.470

670210

TITLUL I Cheltuieli de personal

38.650

39.650

40.800

42.090

670220

TITLUL II Bunuri şi servicii

585.500

606.250

614.550

623.380
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6802 Asigurări şi asistenţă socială

536.500

542.800

548.600

558.400

680210

TITLUL I Cheltuieli de personal

239.500

242.700

245.300

247.900

680257

TITLUL VIII Asistenţă socială

297.000

300.100

303.300

310.500

922.000

998.500

1.053.000

1.099.500

922.000

998.500

1.053.000

1.099.500

212.000

216.000

220.000

223.800

212.000

216.000

220.000

223.800

45.000

48.500

50.600

52.400

45.000

48.500

50.600

52.400

358.500

364.800

377.000

385.100

7002
700220

Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică
TITLUL II Bunuri şi servicii

7402 Protecţia mediului
740220

TITLUL II Bunuri şi servicii

8302 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
830220

TITLUL II Bunuri şi servicii

8402 Transporturi
840220

TITLUL II Bunuri şi servicii

263.000

268.300

280.000

287.100

840281

TITLUL VII Rambursări de credite

95.500

96.500

97.000

98.000

2016
2.934.500

2017
1.685.000

2018
1.738.000

2019
1.791.000

1.728.900

1.685.000

1.738.000

1.791.000

1.728.900

1.685.000

1.738.000

1.791.000

1.205.600

0

0

0

1.205.600

0

0

0

3.Secţiunea de dezvoltare - venituri
Cod

Indicator
Venituri - total

3702 Transferuri voluntare
370204

4002
400214

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

Încasări din rambursarea
împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului local
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4.Secţiunea de dezvoltare - cheltuieli
Cod

Indicator
Cheltuieli - total

2016
2.934.500

2017
1.685.000

2018
1.738.000

2019
1.791.000

83.000

93.000

96.500

100.000

83.000

93.000

96.500

100.000

10.000

12.000

13.000

15.000

10.000

12.000

13.000

15.000

1.167.000

571.000

583.500

606.000

1.167.000

571.000

583.500

606.000

1.340.500

798.000

833.000

857.000

1.340.500

798.000

833.000

857.000

334.000

211.000

212.000

213.000

334.000

211.000

212.000

213.000

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe
510271

TITLUL XIII Active nefinanciare

6502 Învăţământ
650271

TITLUL XIII Active nefinanciare

6702 Cultură, recreere şi religie
670271

7002
700271

TITLUL XIII Active nefinanciare

Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică
TITLUL XIII Active nefinanciare

8402 Transporturi
840271

TITLUL XIIII Active nefinanciare
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 3 din 26.01.2016

Sinteza bugetului finanţat
din venituri proprii şi subvenţii
1.Secţiunea de funcţionare - venituri
Cod

Indicator

2016

2017

2018

2019

Venituri - total

100.000

110.000

120.000

130.000

2016
100.000

2017
110.000

2018
120.000

2019
130.000

Învăţământ

100.000

110.000

120.000

130.000

TITLUL II Bunuri şi servicii

100.000

110.000

120.000

130.000

2.Secţiunea de funcţionare - cheltuieli
Cod
6510
651020

Indicator
Cheltuieli - total
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 3 din 26.01.2016

Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi
pentru anul 2016
-bugetul local-

Nr.
crt.

Denumirea generică a obiectivului de
investiție

1
2
1. Investiții în continuare
Proiect Tehnic „EXTINDERE PRIMĂRIA
1.1.
COMUNEI DUDEȘTII NOI”
Proiectare și Execuție „REABILITAREA
1.2. CAPELEI DIN CIMITIRUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI”
Proiectare și Execuție „LOC DE JOACĂ
1.3.
PENTRU COPII ÎN ZONA SOLARIS 2”
Proiect Tehnic „ACOPERIRE TEREN DE
1.4. HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR.
24, COMUNA DUDEȘTII NOI”
1.5. Proiectare și Execuție „PARCUL FAMILIEI”
Studiu de fezabilitate „ÎNFIINȚARE UNEI
PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE
DINTRE ZONA AGRICOLĂ ȘI RURALĂ
1.6.
PRIN CONSOLIDARE DEALULUI DIN
STR.CARPAȚI ȘI EDIFICAREA PARCULUI
PROMENADA”
Proiectare și Execuție „AMENAJARE ALEI
PIETONALE, PISTE DE BICICLETE ȘI CĂI
1.7.
DE ACCES LA GOSPODARII ÎN COMUNA
DUDEȘTII NOI”
Proiectare și Execuție „SISTEM DE
1.8. SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA
DUDEȘTII NOI”
Proiectare și Execuție „CLĂDIRE
1.9.
ADMINISTRATIVĂ”
Proiectare și Execuție „EXTINDERE
1.10.
SISTEM ILUMINAT PUBLIC SOLARIS 4”
Proiectare și Execuție „ASFALTAREA STR.
1.11. DEALULUI, STR. ROZELOR ȘI STR.
VERDE”
Proiect Tehnic și D.A.L.I. „ASFALTARE
1.12. STRĂZI ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”
(PNDR)
16

Credite
bugetare

Credite de
angajament

3

4

Perioada
de
finanțare
5

33.000

45.000

2015-2016

98.000

290.000

2015-2016

28.000

37.000

2015-2016

30.000

30.000

2015-2016

341.000

500.000

2015-2016

30.000

57.000

2015-2016

359.000

4.500.000

2015-2023

300.000

300.000

2015-2016

430.000

1.350.000

2015-2016

150.000

150.000

2015-2016

210.000

1.000.000

2015-2017

124.000

124.000

2015-2016

Proiectare și Execuție „AMENAJARE
1.13. CANAL PLUVIAL ȘI ACCES STRADA
20.500
30.000
2015-2016
BEGA”
Realizare branșamente „ALIMENTARE CU
APA SISTEM DE CANALIZARE IN
1.14. LOCALITATEA DUDESTII NOI-CONDUCTE
91.000
316.000
2015-2019
DE SERVICIU PENTRU ALIMENTARE CU
APA COLECTOARE SECUNDARE”
2. Investiții noi
Execuție „EXTINDERE PRIMĂRIA
2.1.
50.000
2.500.000
2016-2018
COMUNEI DUDEȘTII NOI”
Execuție „ACOPERIRE TEREN DE
2.2. HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR.
500.000
1.100.000
2016-2017
24, COMUNA DUDEȘTII NOI”
3. Alte cheltuieli de investiții
3.1. Achiziții de imobile
3.2. Dotări independente
3.3. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Actualizare proiect tehnic „EXTINDERE
REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
3.3.1.
10.000
30.000
2016-2017
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA
DUDEȘTII NOI”
Proiect Tehnic „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ
3.3.2. P+1E COMUNA DUDEȘTII NOI, JUD.
10.000
81.000
2016-2017
TIMIȘ”
Proiect Tehnic „RESTAURARE ŞI
AMENAJARE ANSAMBLU ARHITECTURAL
3.3.3.
120.000
150.000
2015-2016
BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SF.
VENDELIN”
3.4.Cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile
pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi
naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente
tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investiţii;
3.5.Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice,
consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor

TOTAL

2.934.500 12.590.000
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Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 3 din 26.01.2016

Indicatori tehnico-economici/Descrierea obiectivului de investiție pentru obiectivele
cuprinse în Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi
Nr.
crt.
1
1.

2.

3.

Indicatori tehnico-economici/
Descrierea obiectivului de investiție
3
2
Valoare maximă: 2.500.000 lei
Proiect Tehnic „EXTINDERE PRIMĂRIA COMUNEI
Suprafață construită desfășurată maximă: 700 m 2
DUDEȘTII NOI”
- SC parter 458mp, - SC etaj 392mp, - SD 850mp
Indicator
Valori
Valoare totală investiție
268.566,84 lei
inclusiv TVA
Eșalonarea investiției
Toată investiția se realizează în 2 ani
Durata de realizare
2 ani
Proiectare și Execuție „REABILITAREA CAPELEI DIN
Durata de amortizare
25 ani
CIMITIRUL COMUNEI DUDEȘTII NOI”
Proiectare – 7697,26
Rezistenta - 32819,06 lei
Arhitectura – 72248,79 lei
Capacități
Lucrari exterioare – 76916,52 lei
Instalatii electrice – 20173,81 lei
Reparatii imprejmuire – 8220,51
Indicator
Valori
Valoare totală investiție
30.000 lei
inclusiv TVA
Proiectare și Execuție „LOC DE JOACĂ PENTRU
COPII ÎN ZONA SOLARIS 2”
Eșalonarea investiției
Toată investiția se realizează în 1 an
Durata de realizare
1 an
Durata de amortizare
25 ani
Denumirea generică a obiectivului de investiție
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Capacități

4.

Proiect Tehnic „ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL,
CALEA SÂNANDREIULUI NR. 24, COMUNA
DUDEȘTII NOI”

5.

Proiectare și Execuție „PARCUL FAMILIEI”

- Pregătirea terenului (săpat, mărunțit,
greblat, tăvălugit, semănat gazon) – 860 m2 6931,60 lei
- Sistem de Irigare – 5029,33 lei
- Plante ornamentale – 2320 lei
- Dotări:
- hintă două locuri – 2 buc. – 2678,40 lei
- complex joaca trei topogane – 1 buc 4823,60 lei
- bancă parc - 3 buc – 1971,60 lei
- panou gard zincat - 35 buc – 2800 lei
- țeava patrata – 36 buc -720 lei
- Montaj si manopera – 2912 lei

Valoare: 30.000 lei
Studiul va viza acoperirea terenului de handbal din comună
folosind un sistem cu prelată PVC pe structură metalică. De
asemenea se propune realizarea unor grupuri sanitare și a altor
încăperi pentru vestiare, depozitare, etc. Iar deasupra acestora
să fie realizate tribune cu scaune din PVC
SD 1260mp din care:
S vestiare 97mp, - S gradene 137mp, - S. teren sport 946mp
Indicator
Valori
Valoare totală a
investiției
447.813 lei
inclusiv TVA
Eșalonarea
Toată investiția se realizează în 12 luni
investitiei
Durata de
12 luni
realizare
Funcțional, PARCUL FAMILIEI va fi compus
astfel:
Indicatori
- alei pietonale,
tehnici
- spații verzi plantate cu arbori și arbuști,
- spații verzi neplantate,
- 3 zone de întâlniri,
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- 2 platforme pavate,
- 1 bazin.
Lucrări principale pentru edificarea parcului:
1.Construirea de alei. Accesul în parc se
face la nivelul aleilor pavate din zonă. Accesul în
parc se va realiza în 5 locații.
Aleile vor avea lățimi cuprinse între 1,8-3m.
Materialul utilizat în realizarea aleilor este
pavajul compactat cu rosturi de nisip. În incinta
parcului pe întreaga lungime, trotuarul va fi
încadrat spre interiorul parcului cu borduri mici
din beton de 10 x 15cm. Trotuarul va avea o
lăţime de 1,80m şi o pantă transversală de
maxim 1,0%. Suprafaţă pietonală va fi alcătuită
dintr-un dalaj din dale de beton prefabricate. În
zonele acceselor pietonale şi a trecerilor pentru
pietoni acest trotuar va fi coborât la nivelul
carosabilului pentru accesul mai facil spre zona
parcului. În zonele trecerilor de pietoni şi
trotuarele adiacente au fost coborâte la nivelul
carosabilului. Evacuarea apelor pluviale de pe
platforma trotuarului se va fa spre zona verde a
parcului.
2. Înființarea de noi spații verzi, cu
vegetație arboricolă de dimensiuni și specii
diferite.
În cadrul proiectului, vor fi plantați 145 arbori.
Ulterior realizării proiectului, în urma solicitărilor,
cetățenii vor putea planta arboriîn interiorul
parcului, în zonele prevăzute pentru acest scop.
Pentru amenajarea parcului se vor folosi plante
lemnoase de diferite talii.
În zonele libere de vegetație(5200 mp) se va
utiliza gazonarea, unde va fi folosită o
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compoziție de specii graminee helifile. Pentru
zonele plantate cu arbori se va utiliza o
compoziție de specii rezistente la umbră.
3. Mobilierul urban este compus din banci,
cosuri de gunoi, stalpi de iluminat, 2 pavilioane
din lemn, cismea de apa, doua rasteluri de
biciclete si un damb piramidal.
4. Realizarea iluminatului public în interiorul
parcului. Pentru iluminatul exterior al aleilor s-au
prevazut stalpi echipati cu corpuri dfe iluminat tip
lampadar. Stalpii vor fi dotati la baza cu cutii de
conexiuni si protectie. Racordarea corpurilor de
iluminat se va face la cutia de conexiuni CC
existente la baza stalpilor de iluminat exterior.
Pentru alimentarea cu energie electrica a
iluminatului se va comanda la SC Electrica Enel
proiect de specialitate.
5. Realizarea unui sistem automatizat de
irigații. Suprafața totală de spații verzi ce
urmează a fi amenajată, masurată conform
planurilor de situație pus la dispoziție de către
beneficiar este de aproximativ 9542mp si constă
din gazon și zone cu plantațtii de arbori.
Amplasamentul este dotat utilitar cu retea de
apa potabila si canalizare, Pentru alimentarea
sistemului de irigatii se va asigura apa necesara
dintr-un bazin colector si foraj local.
Stropirea suprafețelor de spațiu verde se va
realiza cu aspersoare telescopice instalate
subteran, amplasate corespunzător pentru
realizarea unei irigațtii uniforme pe întreaga
suprafața propusă.
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6.

Studiu de fezabilitate „ÎNFIINȚARE UNEI PERDELE
ECOLOGICE DE TRECERE DINTRE ZONA
AGRICOLĂ ȘI RURALĂ PRIN CONSOLIDARE
DEALULUI DIN STR.CARPAȚI ȘI EDIFICAREA
PARCULUI PROMENADA”

Valoare estimativă: 850.000 lei
Dotări minime: loc de joacă pentru copii, zonă de picnic, rastel
biciclete, teren street-basket, zonă de fitness, alee pietonală dea lungul străzii Carpați, amenajare peisageră cu irigație
autonomă, arbori, arbuști, flori.
Indicator
Valoare totală a
investiției inclusiv
TVA
Eșalonarea
investitiei
Durata de
realizare

7.

Proiectare și Execuție „AMENAJARE ALEI
PIETONALE, PISTE DE BICICLETE ȘI CĂI DE
ACCES LA GOSPODARII ÎN COMUNA DUDEȘTII
NOI”

Valori
3.834.063,22 lei
Toată investiția se realizează în 7 ani
7 ani

Date tehnice
Traseul proiectat al trotuarelor și pistelor pentru
biciclete este realizat pe o lungime de 6148mp,
respectiv 3074m de străzi în scopul de a deservi
locuitorii comunei.
Traseul respectă traseul existent.
Profilul transversal este proiectat cu lățimea de
2m cu pantă transversală de 2%.
Se vor amenaja totodată și 197 accese și 197
Indicatori tehnici podețe.
Structura trotuarelor și pistelor, precum
și
structura rutieră a acceselor va fi alcătuită astfel:
-dale prefabricate din beton(8cm);
-strat poză din nisip(3cp);
-strat fundație de balast stabilizat cu lianți
hidraulici(15cm);
-strat
fundație
de
balast
amestec
optimal(10cm)
Date economice
Calea Timișoarei
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Trotuare, piste
Accese proprietati
TOTAL(exclusiv TVA)
TOTAL(inclusiv TVA)
Strada Gării
Trotuare, piste
Accese proprietati
TOTAL(exclusiv TVA)
TOTAL(inclusiv TVA)
Calea Hodoniului
Trotuare, piste
Accese proprietati
TOTAL(exclusiv TVA)
TOTAL(inclusiv TVA)
Calea Sânandreiului
Trotuare, piste
Accese proprietati
TOTAL(exclusiv TVA)
TOTAL(inclusiv TVA)
Calea Bechicherecului
Trotuare, piste
Accese proprietati
TOTAL(exclusiv TVA)
TOTAL(inclusiv TVA)
Valori

8.

Proiectare și Execuție „SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA DUDEȘTII
NOI”

440.970,48 lei
353.909,63 lei
794.880,11 lei
985.651,34 lei
53.476,78 lei
75.299,38 lei
128.776,16 lei
159.682,44 lei
313.724,64 lei
335.483,16 lei
649.207,80 lei
805.017,67 lei
380.914,67 lei
391.603,69 lei
772.518,36 lei
957.922,77 lei
355.000,21 lei
391.603,83 lei
746.604,04 lei
925.789,01 lei

Indicator
Valoare totală
investiție
300.000 lei
inclusiv TVA
DIN CARE
300.000 lei
C+M
Eșalonarea
Investiția se realizează în 6 luni de la emiterea
investiției
ordinului de incepere a lucrarilor.
Durata de
9 luni
realizare
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Durata de
amortizare

Capacități
minimale
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10 ani
CAMERA VIDEO IP interior pentru școala și grădiniță:
 Construita tip dome, pentru solutii de securizare la
interior.
 Digitale, 2 Mpixeli
 Prevăzute cu UPS pentru protecție echipamente și
back-up
 Rezoluție HD minim 1280x960
 Suporta multi-streaming si compresie H.264,
MJPEG si MPEG-4.
 Vizualizare live pentru 5 clienti.
 Pornire automata la revenirea tensiunii de
alimentare
CAMERA VIDEO IP exterior :
 Digitale, 3 Mpixeli
 Lentilele sa fie interschimbabile
 Day/night cu IR min.30 m, vizualizare placuțe de
înmatriculare
 Memorie 256 MB RAM, 128 MB Flash
 controllable frame rate and bandwidth si
video motion detection
o
 Unghi de 120
 Prevăzute cu UPS pentru protecție echipamente și
back-up
 Rezoluție HD minim 1920x1440, 50Fps
 Suporta multi-streaming si compresie H.264,
MJPEG si MPEG-4.
 Vizualizare live pentru 5 clienti.
 Dotate cu IP66 antivandalizare si pelco PTZ
 Pornire automata la revenirea tensiunii de
alimentare
CAMERA VIDEO IP exterior :
 Digitale, 3 Mpixeli
 Day/night cu IR min.30 m
 Memorie 256 MB RAM, 128 MB Flash
 controllable frame rate and bandwidth si
video motion detection
o
 Unghi de 120
 Prevăzute cu UPS pentru protecție echipamente și

back-up
Rezoluție HD minim 1920x1440, 50 Fps
Suporta multi-streaming si compresie H.264,
MJPEG si MPEG-4.
 Vizualizare live pentru 5 clienti.
 Dotate cu IP66 antivandalizare si pelco PTZ
 Pornire automata la revenirea tensiunii de
alimentare
INREGISTRATOR PT. CAMERA VIDEO IP :
 Sa permita instalarea de hard-disk-uri, SATA,
7200RPM, care să înregistreze minim 30 de zile
 NVR 16 Ch x 2
 NIC 1 Gb
 Procesor Dual-Core si memorie 1Gb;
 Inregistrare cu compresie H.264, MPEG-4 sau
MJPEG in functie de camera
 Monitorizare multiserver pana la 50 de camere.
 Pornire automata la revenirea tensiunii de
alimentare
ACCESORII montaj pentru echipamentele mai sus
mentionate
Lucrarea se va face pe suport de fibra optica



9.

Proiectare și Execuție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ”

Indicator
Valoare totală
a investiției
inclusiv TVA
Eșalonarea
investitiei
Durata de
realizare

Indicatori
tehnici

25

Valori
1.195.265 lei
Toată investiția se realizează în 2 ani
2 ani
Caracteristicile construcției existente propuse spre
desființare
-Clădirea existentă în regim de înalțime S+P, ce
cuprinde postul de poliție și remiza PSI a comunei
Dudeștii Noi, se afla într-o stare avansată de
degradare. Sistemul constructiv al clădirii existente
este din zidărie de cărămidă, fundații continue
din cărămidă, șarpantă din lemn ecarisat cu

învelitoare din țigla, culoare roșie. Suprafața
construită este de 426,58 mp, iar suprafața
desfășurată este de 595,62 mp.
Caracteristicile construcției propuse spre construire
Amplasarea construcției
-Imobilul proiectat se va pozitiona la 6,00m de frontul
stradal (limita sudica a parcelei), si la 1,00m de limita
estica.
Dimensionarea construcției
-Dimensiunile maxime in plan ale locuintei vor fi
24,90m pe directia est-vest si 23,55m pe directia nordsud, rezultand astfel urmatoarele distante fata de
celalalte limite de proprietate: 46,76m fata de cea
vestica si 15,63m fata de cea nordica.
-Suprafata construita a imobilului proiectat este de
325,98mp.
-Suprafata desfasurata a
imobilului proiectat este de 736,94mp.
Tinand cont
de faptul ca pe terenul de amplasament nu mai exista
alte constructii ce se mentin vor rezulta o suprafata
construita propusa de 325,98mp si o suprafata
desfasurata de 736,94mp.
-Suprafata utila pentru tot imobilul va fi de 549,54mp.
Suprafata aleilor pietonale si a platformelor carosabile
este de 500,00mp.
Diferenta
de
suprafata
rezultata,
4929mp, este reprezentata de spatiile
verzi.
-Cota ±0,00m din prezenta documentatie (arhitectura si
rezistenta) este reprezentata de nivelul finit al
pardoselei parter, care este situat la 0,85m peste cota
sistematizata a terenului din jurul cladirii. Toate
celalalte cote sunt relatate la valoarea ±0,00m. Cota
minima la streasina a constructiei va fi de +4,69m, iar
inaltimea maxima va fi la cota +9,94m.
Descrierea funcțională
-Clădirea va cuprinde următoarele funcțiuni:
- Remiza pompieri
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- Poliție
- Politia locală
- Oficiu poștal
-Functiunea principala a imobilului proiectat este aceea
de cladire administrativa.
Spatii publice:
-baie hand.+f. ( S u = 3,36mp) ;
-grup sanitar hand.+f.( S u = 2,93mp) ;
-baie b.( S u = 2,80mp) ;
-grup sanitar b.( S u = 1,35mp) ;
-spatiu tehnic( S u = 8,85mp) ;
Oficiu postal:
-sala asteptare( S u = 14,94mp) ;
-oficiu postal( S u = 10,45mp) ;
-depozit( S u = 7,48mp) ;
-grup sanitar( S u = 3,48mp) ;
-hol( S u = 17,05mp) ;
Politia:
-birou( S u = 20,12mp) ;
-sala interogatoriu( S u = 12,30mp) ;
-birou( S u = 19,50mp) ;
Politia locala:
-hol( S u = 3,48mp) ;
-birou( S u = 17,22mp) ;
-birou( S u = 22,87mp) ;
-birou( S u = 15,25mp) ;
Sistem constructiv
-Constructia in studiu va avea o structura din zidarie
portanta rigidizata cu samburi si centuri din beton
armat, pe o fundatie continua rigida din beton.
-Acoperisul se va realiza in sistem sarpanta din lemn
ecarisat, cu invelitoare din tigla ceramica.

10.

Proiectare și Execuție „EXTINDERE SISTEM
ILUMINAT PUBLIC SOLARIS 4”

Indicator
Valoare totală
a investiției 119.834,05 lei
inclusiv TVA
Eșalonarea
Nu este cazul
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Valori

investitiei
Durata de
realizare

Indicatori
tehnici

11.

Proiectare și Execuție „ASFALTAREA STR.
DEALULUI, STR. ROZELOR ȘI STR. VERDE”

3 luni
Sistemul de iluminat public din zona Solaris IV
este proiectat sa utilizeze aparate de iluninat tip
PLG-1/70W, echipate cu leduri. Puterea instalata
corespunzatoare acestor aparate de iluminat este
70 W
Puterea instalata Faza R: 16buc X 70W = 1120
W
Puterea instalata Faza S: 14buc X 70W = 980 W
Puterea instalata Faza T: 14buc X 70W = 980 W

Instalatia de iluminat din zona Solaris IV va
cuprinde:
Priza de pamant generala - 1 buc
Alimentarea cu energie BMPT - 1 buc
Tablou comanda iluminat – 1buc
Senzor crepuscular - 1 buc
Corpuri de iluminat si sisteme de montare – 44
buc
Indicator
Valori
Valoare totală
a investiției
870.000 lei
inclusiv TVA
Eșalonarea
Toată investiția se realizează în 2 ani
investitiei
Durata de
2 ani
realizare
Sistemul rutier este alcătuit astfel:
A. Strada Rozelor:
Indicatori
Pe o lungime de 586 m:
tehnici
- strat de fundare existent - 25 - 40 cm (conform
Studiului Geotehnic, scarificare si reprofilare a
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pietruirii existente cu o grosime minima de 25 cm)
- strat de fundatie de piatră spartă amestec
optimal - 15 cm
- strat de uzura din BA 16 - 6 cm
B. Strada Dealului:
Pe o lungime de 387 m:
- strat de fundare existent - 25 - 40 cm (conform
Studiului Geotehnic, scarificare si reprofilare a
pietruirii existente cu o grosime minima de 25 cm)
- strat de fundatie de piatră spartă amestec
optimal - 15 cm
- strat de uzura din BA 16 - 6 cm
C. Strada Verde:
Pe o lungime de 234 m:
- strat de fundare existent - 25 - 40 cm (conform
Studiului Geotehnic, scarificare si reprofilare a
pietruirii existente cu o grosime minima de 25 cm)
- strat de fundatie de piatră spartă amestec
optimal - 15 cm
- strat de uzura din BA 16 - 6 cm
Evacuarea apelor:
Evacuarea apelor pluviale se realizează prin
panta transversală a drumuluI și a declivităţii
longitudinale, ce asigură
scurgerea
apelor
pluviale
către
rigolele existente, care se
reprofileaza si apoi în afara zonei drumului.
Podetele:
Podetele existente se vor decolmata pentru a se
asigura continuitatea scurgerii apei pluviale.
Parcari:
Pentru a asigura locurile de parcare angajatilor
Primariei si a vizitatorilor, pe strada Dealului, visà-vis de cladirea primariei se vor amenaja un
numar de 10 locuri de parcare autorurisme.
Dimensiunea in plan a parcarii este de 26,00 m
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lungime si o latime de 3,00 m. Suprafata totala a
prcarii este de 78,00 mp, pastrandu-se structura
rutiera proiectata, 25 cm balast compactat, 15 cm
de piatra Sparta amestec optimal si 6 cm de
BA16.
Accesele gospodaresti:
Toate accesele la gospodarii se vor reface,
lucrarile constau in decoperta stratului vegetal, in
zonele inierbate, asternerea unui strat de 25 cm
din balast, 15 cm de piatra sparta amestec
optimal si 6 cm de BA 16, pastrandu-se structura
proiectata a strazii.
Accesele se vor amenaja in plan cu o latime de
2,5 m pe o lungime catre proprietati de minim
3,50 m.
Accesele care sunt deja betonate sau a care sunt
deja amenajate se vor verifica iar in functie de
situatia existent, impreuna cu proiectantul se vor
face interventiile aferente, astfel ca zona de
acces amenajata sa corespunda cu descrierile
din prezenta documentatie.
Intersectiile cu strazile laterale:
Intersecţiile cu alte drumuri laterale vor fi
amenajate corespunzător, ţinând seama si de
prevederile Normativului CD 173-2001 si SR
10144-4-95. Prin proiectare se vor crea condiţii
de vizibilitate, vor fi corelate elementele din plan,
lung si profil transversal astfel încât circulaţia sa
se poată desfasura in condiţii de siguranţa si
confort.
Intersectiile cu strazile laterale se vor amenaja
pastrandu-se structura rutiera proiectata, 25 cm
balast compactat, 15 cm de piatra Sparta
amestec optimal si 6 cm de BA16.
Intersectiile cu strazile laterale se vor amenaja pe
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o lungime de maxim 5,00 m si latimea acestora
va respecta zestrea drumurilor pietruite existente,
intre 4m si 5 m.
Racordarea capacelor de camin la structura
rutiera:
Avand in vedere ca pe aceste strazi s-a introdus
reteaua de canalizare, este foarte important ca
toate capacele de camine sa fie racordate la
strutura rutiera. Astfel pentru a se face
racordarea in plan a acestor capace, inainte de a
se asfalta, se vor fixa in cota toate capacele de
camin de pe strazile care fac obiectul prezentei
documentatii.
Conform proiectului si situatiei de pe teren avem
urmatoarea situatie:
Strada Rozelor : Capace de camine - 11 buc;
Strada Dealului: Capace de camine – 7 buc;
Strada Verde : Capace de camine – 6 buc.
In cazul in care capacele de camin sunt
deteriorate, se vor repara inainte de fixarea pe
pozitie, iar aceste capace deteriorate se vor
verifica in momentul identificarii lor pe teren.
Reparatiile se vor face doar dupa ce se va
constata impreuna cu proiectantul starea de
deteriorare a acestor capace de camine.
Indicatoare:
Se vor prevedea următoarele tipuri de indicatoare
:a)- de avertizare a pericolului;
b)- de reglementare (de prioritate, de interzicere
si / sau restricţie, de obligaţie);
c)- de orientare si informare, si
d)- cu semne adiţionale.
Semnalizare orizontala:
Se vor prevedea următoarele tipuri de
semnalizarea orizontala, astfel:
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Indicator
Valoare totală
a investiției
inclusiv TVA
Eșalonarea
investitiei
Durata de
realizare
12.

Proiect Tehnic și D.A.L.I. „ASFALTARE STRĂZI ÎN
COMUNA DUDEȘTII NOI” (PNDR)

Indicatori
tehnici
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a)- marcaje longitudinale, pentru: separarea
sensurilor de circulaţie, delimitarea benzilor de
circulaţie si delimitarea parţii carosabile;
b)- marcaje transversale, de oprime, de cedare a
trecerii, de trecere a pietonilor;
c)- marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii
interzise, pentru interzicerea staţionarii, pentru
limitarea tonajului si a vitezei de circulatie si
pentru oprirea autovehiculelor la intersectia cu un
drum de categorie superioara;
d)- marcaje prin sageti si inscripţii, privind
destinaţia benzilor direcţionale de urmat spre o
anumita localitate, privind limitări de viteza.
Valori
4.464.121 lei la care se adauga TVA in valoare
de 1.071.389 lei
Toată investiția se realizează în 2 ani
2 ani

Nr.
crt

Denumire
strada

1
2
3
4
5
6
7
8

Aleea Viilor
Caminului
Carpati
Surduc
Balta Verde
Marasesti
Duzilor
Cerbului

Lungimi
tehnice din
proiect (m)
823
334
669
232
627
282
374
252

Latime
drum (m)
4
5
5
4.5
4
5
4.5
4.5

9
10
11

Scolii Vechi
Pacii
Soarelui

313
427
198

12

Rasaritului

680

13
14
15
16
17
28
29
20

Dorobanti
Dreptatii
Nuferilor
Liliacului
Steaua
Garii
Livezii
DC 46
Calea
Timisoarei
TOTAL

215
204
260
245
151
202
1078
1589
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1567

5
5
5
4
4.5
4.5
4
4.5
4
4
5
5.5
5.5

10722 m

13.

Proiectare și Execuție „AMENAJARE CANAL
PLUVIAL ȘI ACCES STRADA BEGA”

Valoare: 30.000 lei
Realizarea a două podețe de trecere la nivelul străzii Bega la
intersecțiile cu str. Romulus și Dacia cu o lățime de minim 6 m.
Lucrări de profilare a canalului pluvial de pe str. Bega în dreptul
podețelor

14.

Realizare branșamente „ALIMENTARE CU APA
SISTEM DE CANALIZARE IN LOCALITATEA
DUDESTII NOI-CONDUCTE DE SERVICIU PENTRU
ALIMENTARE CU APA COLECTOARE
SECUNDARE”

Caracteristicile tehnice conform H.C.L. nr. 55/2010 privind
aprobarea proiectului „Realizarea rețelelor secundare de
colectare a apelor uzate menajere și a conductelor de serviciu
pentru alimentarea cu apă în comuna Dudeștii Noi”

15.

Actualizare proiect tehnic „EXTINDERE REȚEA DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ
ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”

Actualizare proiect tehnic dacă se va cere

Proiect Tehnic „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ P+1E
COMUNA DUDEȘTII NOI, JUD. TIMIȘ”

Valoarea totală a proiectului după cum rezultă din devizul
general parte a Studiului de fezabilitate este de 2.296.173 lei la
care se adauga T.V.A. în valoare de 551.081 lei, din care C+M

16.
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1.643.744 la care se aduga 394.499 lei, respectiv 516.993 € la
care se aduga T.V.A. în valoare de 124.078 €.
Caracteristicile tehnice prevăzute în proiect :
Proiectul are urmatoarele caracteristici tehnice:
Suprafaţa terenului: 1 890,00 mp. care este ocupată după cum
urmeaza:
Suprafaţa construită desfăşurată clădiri: 628,08 mp.
Suprafaţa terenuri exterioare: 250,00 mp.
Suprafaţa alei pietonale si auto: 300,00 mp.
Suprafaţa zone verzi: 712,00 mp.
Indicii de utilizare ai construcţiei rezultaţe şi parametri principali
sunt:
-Regim de înălţime
: parter + etaj parţial
-Arie construitã AC.: 628,08 mp.
-Arie construitã desfăşurată ACd.: 939,26 mp.
-Volum construit total: 3333,00 mc.
-Fundaţii
: izolate sub stâlpi, continue,
din beton armat
-Structura portantă
: structura mixta din zidarie
autoportanta cu
-stalpisori, centuri si frinzi de b.a. pentru
corpul parter si
structura in cadre din b.a. si zidarie de blocuri ceramice
eficiente pentru corpul de cladire P+1E;
-Învelitoare
: sarpanta din lemn ecarisat, ignifugat
cu tabla zincata dublu-falt
-Închideri perimetrale
: pereţi zidărie cu tencuială
decorativă
Gradinita noua se va edifica pe locul actualei Gradinite,
amplasament care este diferit de cel al Scolii Gimnaziale
Dudeștii Noi, de care din punct de vedere juridic aceasta
apartine. Astfel, Scoala Gimnaziala Dudestii Noi este localizata
in localitatea Dudestii Noi, Calea Sanandreiului, nr. 5, iar noua
Gradinita va fi edificata in localitatea Dudestii Noi, str. Postei, nr.
9, intravilanul comunei, pe parcela cu numarul cadastral 400254,
conform C.F. nr. 400254.
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17.

Proiect Tehnic „RESTAURARE ŞI AMENAJARE
ANSAMBLU ARHITECTURAL BISERICA ROMANOCATOLICĂ SF. VENDELIN”

Valoare proiect tehnic 150.000 lei
Valoare proiect 4.823.317,93 lei (1.078.873,09 €);
- finanţarea costurilor neeligibile, inclusiv costurile conexe
aferente proiectului;
- asigurarea resurselor financiare necesare implementării
optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării
ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene
Consiliul local al comunei Dudeştii Noi îşi asumă următoarele:
a) menţinerea dreptului de administrare a facilităţilor
construite/ modernizate/ extinse, a bunurilor achiziţionate şi
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu
gajeze sau ipotecheze facilităţile construite/ modernizate/
extinse şi bunurile achiziţionate din finanţarea nerambursabilă,
pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea perioadei de
implementare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în
această perioadă;
b) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a
implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi
naţionale incidente inclusiv în domeniul achiziţiilor publice şi
ajutorului de stat;
c) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a
implementării acestuia, a principiilor transversale şi temele
orizontale ale Programului de finanțare europeană
d) includerea în circuitul public a tuturor bunurilor mobile şi
imobile conservate/restaurate/amenajate în cadrul proiectului.
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