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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 97  din  29.08.2016 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
c) art. 1 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 8646/2016, 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;  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului, 
înregistrat sub nr. 8645/2016; 

c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF ale Consiliului Local,  
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 H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și art. 45 alin. (2) 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) Prin prezenta hotărâre se stabilesc normative de cheltuieli pentru comuna 

Dudeștii Noi ca instituție publică locală, pentru intituțiile publice locale subordonate, precum 
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și pentru societățile comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea părților 

sociale, indiferent de modul de finanțare a activității acestora.  

(2) Normativele de cheltuieli privesc: acțiunile de protocol; dotarea cu autoturisme și 

consumul de carburanți. 

 

Art. 2. - (1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot 

aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol sunt prevăzute în anexa nr. 1.  

(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 1 conducătorii entităților 

menționate la art. 1 alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de 

condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în raport cu sursele de 

finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea acestora.  

(3) Periodic, în funcție de evoluția indicelui de inflație, a prețurilor și a tarifelor, prin 

dispoziția ordonatorului principal de credite, la propunerea celorlalți ordonatori de credite, se 

vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1.  

(4) Prin dispoziția ordonatorului principal de credite, la propunerea instituțiilor 

interesate, se pot aproba și alte normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu 

caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și 

eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate. 

(5) În cazul celorlalte tipuri de cheltuieli pentru care nu există normative limitele de 

cheltuieli sunt cele prevăzute la liniile bugetare din care se realizează cheltuielile. 

(6) Consucătorii entităților menționate la art. 1 alin. (1) vor aproba, după caz,  

regulamente și proceduri proprii în vederea aplicării prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. - Conducătorii entităților menționate la art. 1 alin. (1) aplică normativele de 

cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme și pentru consumul de carburanți prevăzute în 

anexa nr. 2, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. 

 

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1) și ale art. 3 constituie 

contravenție, dacă nu a fost săvârșită în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie 

considerată infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, 

organul constatator va dispune și reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din 

care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului 

local.  
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(2) Creditele bugetare utilizate pentru efectuarea cheltuielilor se reconstituie pe baza 

diferenței dintre cheltuielile suportate de instituția publică locală și normativele stabilite prin 

prezenta hotărâre.  

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ordonatorul 

principal de credite sau de către împuterniciții acestuia, precum și de alte organe cu atribuții 

de control.  

(4) Contravențiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, intituțiilor publice 

locale și societăților comerciale subordonate, precum și prefectului județului Timiș și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe pagina de 

internet la adresa: www.pcdn.ro.  

  
 

         
  
 

 

 

 

 
 
 
F2/A2 
AAN/AAN 
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 H.C.L. nr.97/29 august 2016 

 
LIMITELE MAXIME 

în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către comuna Dudeștii Noi ca 
instituție publică locală, de către intituțiile publice locale subordonate, precum și de către societățile comerciale 

la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale 
     

    

 
 Entitățile și persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol Limita maximă 

 
I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri lei/persoană 

 
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:  

 
1. Primarul comunei Dudeștii Noi 70 

 
2. Conducătorii celorlalte instituții publice locale 45 

 
3. Conducătorii societăților comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea 

părților sociale 
50 

 
B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevazute de la lit. A 15 

 
II. Invitarea în comuna Dudeștii Noi a unor delegații române sau străine pe cheltuiala 

entității din comuna Dudeștii Noi 
 

 
A. Cheltuieli zilnice cu cazarea pentru: lei/persoana/zi 

 
1. Invitații primarului comunei Dudeștii Noi 350 

 
2. Delegațiile conduse de persoane care ocupă o funcție de demnitate publică 350 

 
3. Invitații conducătorilor celorlalte instituții publice locale 200 

 
4. Invitații conducătorilor societăților comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține 

majoritatea părților sociale 
200 

 

 
B. Cheltuieli zilnice de masă pentru: lei/persoana/zi 

 
1. Invitații primarului comunei Dudeștii Noi 100 

 
2. Delegațiile conduse de persoane care ocupă o funcție de demnitate publică 100 

 
3. Invitații conducătorilor celorlalte instituții publice locale 75 

 

4. Invitații conducătorilor societăților comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține 
majoritatea părților sociale 

70 
 

 
III. Alte cheltuieli:  

 

1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul întâlnirilor sau al 
ședințelor, inclusiv în timpul ședințelor consiliului local în limita sumei de: 

70 lei/întâlnire 

 
2. Cadouri în limita sumei de: 350 lei 

 

IV. Cheltuieli pentru însoțitori: Însoțitorii delegaților din alte localități din țară sau 
străinătate care se deplaseaza în comuna Dudeștii Noi beneficiază de masă și 
cazare în condițiile stabilite prin hotarârea consiliului local 
 - cheltuieli de masă pentru șoferi 

lei/persoana/zi  
 
 

50 

 
V. Alte prevederi:  

 
1. Fondul la dispoziția primarului

1
 comunei Dudeștii Noi a) 20 lei/invitat/zi; 

 
 Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de: b) 5 lei/salariat din 

aparatul propriu 

 

2. Fondul la dispozitia conducătorului celorlalte instituții publice locale, precum și a 
conducătorilor societăților comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea 
părților sociale 

 
a)10 lei/invitat/zi; 

 
 Din acest fond se efectueaza cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de: b) 2,5 lei/salariat din 

aparatul propriu 

 

                                            
1
 Din acest fond se suportă în aceleași condiții și cheltuielile viceprimarului, secretarului comunei, respectiv ale administratorului public al 

comunei 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.97/29 august 2016 
 

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI 
privind dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți  

     
   

 
I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limita maximă 

 ───────────── 

 
1. Primăria Comunei Dudeștii Noi 2 autoturisme 

 
2. Poliția locală 2 autoturisme 

 
3. Celelalte instituții publice locale 1 autoturism 

 
4. Societățile la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale:  

 
- personal aparat propriu - pâna la 10 posturi 1 autoturism 

 
- personal aparat propriu - 10-20 posturi 2 autoturisme 

 
- personal aparat propriu - peste 20 posturi 3 autoturisme 

 
II. Norme privind consumul lunar de carburanți - litri/lună/vehicul – 

───────────── 

 Pentru toate entitățile de la art. 1 alin (1) 250 

 


