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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

Hotărârea 
Nr.  95 din 29.08.2016 

privind rectificarea nr. 7 a bugetului local al comunei Dudeştii Noi pe anul 2016 
 
 

Având în vedere: 
a) prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

c) prevederile art. 9 şi 16 din Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Noi nr. 
3/26.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2016 

  Luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.8664/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public 
prin Dispoziția nr. 205/2014, 

           b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.8663/2016,   

          c) raportul Comisiei de specialitate ECOF a 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 şi circulaţia proiectelor de hotărâri 
ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) și art. 45 alin. 

(2), lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
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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 Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
Art. 1. - (1) Se aprobă rectificarea bugetului local, bugetului  venituri proprii şi 

subvenţii, şi a listei de investiţii al comunei Dudeştii Noi pe anul 2016, conform 
sintezelor din anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Primarul comunei se însărcinează să realizeze detalierile pe linii bugetare 
conform formularelor solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Art. 2. - Primarul comunei stabileşte normativele proprii de cheltuieli de natura 
celor prevăzute de Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale. 

 
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 

în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi  şi 
prefectului judeţului Timiş, compartimentului de contabilitate publică şi control intern, 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A3 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Adrian-Leonida CAPSALI 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 29 august 2016 

 

Sinteza bugetului local 

 2016 
1. Secţiunea de funcţionare - venituri 

 

Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 

 Venituri - total 6.933.760 8.175.010 8.417.950 8.646.840 

0302 Impozit pe venit 103.000 94.000 95.000 96.000 

030218 
Impozit pe venit din transferul proprietăţilor 
imobiliare 

103.000 94.000 95.000 96.000 

0402 
Cote şi sume defalcate din impozitul 
pe venit 

5.517.240 3.776.260 3.892.850 3.992.190 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 4.252.240 2.493.260 2.605.850 2.702.190 

040204 Sume alocate de Consiliul judeţean 1.265.000 1.283.000 1.287.000 1.290.000 

0702 Impozite şi taxe pe proprietate 1.487.900 1.570.500 1.627.400 1.685.000 

070201 Impozite şi taxe pe clădiri 1.129.000 1.208.000 1.260.000 1.312.000 

07020101 Impozite şi taxe pe clădiri PF 109.000 108.000 110.000 112.000 

07020102 Impozite şi taxe pe clădiri PJ 1.020.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 

070202 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 

070203 Taxa judiciară de timbru şi alte taxe 1.900 2.000 2.100 2.200 

1102 Sume defalcate din TVA - total 1.749.420 1.754.000 1.809.00 1.867.000 

110202 
Sume defalcate din TVA - învăţământ şi 
asistenţă socială, ev. Populaţiei 

1.329.010 1.371.000 1.417.000 1.466.000 

110205 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri 

50.000 40.000 40.000 40.000 
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