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R O MÂ N IA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 1477 din 15.03.2017 

privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017 

 

 
Luând act de adresa Direcției Generale  a Finanțelor Publice Timiș nr. 

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,  

 
În urma analizării : 

a) veniturilor și cheltuielilor efectuate în anul 2016; 
b) investițiilor realizate în anul 2016, cât și a celor în curs de implementare 
sau proiecte noi propuse spre a fi realizate in anul 2017; 
 

propun spre aprobare proiectul de hotarare privind bugetul local, 
bugetul venituri proprii, si  programului de investitii ale Comunei Dudestii Noi 
pe anul 2017, 

 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 

 

Alin-Adrian NICA 
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RO MÂ NI A  
JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr. 1507 din 15.03.2017 

privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017 

 

În urma analizării : 
a) veniturilor și cheltuielilor efectuate în anul 2016; 
b) investițiilor realizate în anul 2016, cât și a celor în curs de implementare 
sau proiecte noi propuse spre a fi realizate in anul 2017;c) în baza adresei cu 
nr. 4453/13.03.2017 emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Timișoara înregistrată la Comuna Dudeștii Noi cu nr. 
1494/15.03.2017, completată de adresa nr. 4355/13.03.2017, emisă de 
Direcția Generală Economică, Informatizare a Consiliului Județean Timiș 
înregistrată la Comuna Dudeștii Noi cu nr. 1570/17.03.2017, 
propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 
al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017,  după cum urmează: 
  
BUGET LOCAL          

A. Total venituri : 19.085.200 lei 

A.1 Secțiunea de funcționare : 7.404.200 lei 
 

03.02 - Impozit pe venit : 80.000 lei 

03.02.18 - impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare - 80.000 lei  
 
04.02 - Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 3.823.400 lei  

04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit - 2.709.400 lei 
04.02.04 - sume alocate de Consiliul Județean și Finanțe - 1.114.000 lei 
 
07.02 - Impozite și taxe pe proprietate : 1.545.000 lei 

07.02.01- impozite și taxe pe clădiri - 1.132.000 lei 
07.02.01.01 - impozite și taxe pe clădiri PF - 102.000 lei 
07.02.01.02 - impozite și taxe pe clădiri PJ - 1.030.000 lei 
07.02.02 -  impozite și taxe pe terenuri - 410.000 lei 
07.02.02.01 -  impozite și taxe pe terenuri PF - 130.000 lei 
07.02.02.02 -  impozite și taxe pe terenuri PJ - 67.000 lei 
07.02.02.03 -  impozit pe teren extravilan - 213.000 lei 
07.02.03 - taxa judiciară de timbru și alte taxe - 3.000 lei 
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11.02 - Sume defalcate din TVA - total : 2.567.000 lei 

11.02.02 - sume defalcate din TVA - învățământ și asistență socială, evidența 
persoanelor - 2.181.000 lei 
11.02.05 - sume defalcate din TVA adăugată pentru drumuri - 95.000 lei 
11.02.06 - sume defalcate din TVA - echilibrare  - 291.000 lei 
16.02 - Taxe pe utilizarea bunurilor : 277.000 lei 

16.02.02 - impozit pe mijloacele de transport - 157.000 lei 
16.02.02.01 - impozit pe mijloacele de transport PF - 121.000 lei 
16.02.02.02 - impozit pe mijloacele de transport PJ - 36.000 lei 
16.02.50 - alte taxe pe utilizarea bunurilor - 120.000 lei 
18.02 - Alte impozite și taxe - total : 24.000 lei  

18.02.50 -  alte impozite și taxe - 24.000 lei 
 
30.02 - Venituri din proprietate : 225.000 lei 

30.02.05 - venituri din concesiuni - 225.000 lei 
 
33.02 - Venituri din prestări de servicii - total  : 9.000 lei 

33.02.28 - venituri din recuperarea cheltuielilor  - 8.000 lei 
33.02.50 - alte venituri din prestări de servicii - 1.000 lei 
 

34.02 - Venituri din taxe administrative, eliberări, etc. : 9.500 lei 

34.02.02 - taxe extrajudiciare de timbru - 2.000 lei 
34.02.50 - alte venituri din taxe administrative, etc. - 7.500 lei 
 
35.02 - Amenzi, penalități, confiscări : 27.000 lei 

35.02.01 - venituri din amenzi și alte sancțiuni - 25.000 lei 
35.02.02 - penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a 
declarațiilor -  2.000 lei 
 
36.02  - Diverse venituri : 421.000 lei 

36.02.06 - taxe speciale - 420.000 lei 
36.02.50 - alte venituri - 1.000 lei 
 
37.02 - Transferuri voluntare : - 1.603.700 lei 

37.02.03 - vărsăminte din secțiunea de funcționare : - 1.603.700 lei 
 
A.2 - Secțiunea de dezvoltare : 11.681.000 lei 
 

37.02 - Transferuri voluntare : 1.603.700 lei 

37.02.04 - vărsăminte din secțiunea de funcționare - 1.603.700 lei 
 
39.02 - Venituri din valorificarea unor bunuri : 45.000 lei 

39.02.07 - Venituri din vânzarea unor bunuri - 45.000 lei 
 
 
40.02 - Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate : 1.325.300 lei 

40.02.14 - sume din excedentul bugetului local - 1.325.300 lei 
 
42.02 - Subvenții de la bugetul de stat : 8.361.000 lei 

42.02.65 - Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală - 8.361.000 
lei 
 

43.02 - Subvenții de la alte administrații : 52.000 lei 
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43.02.31 - Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din 
PNDR 2014 - 2020 - 52.000 lei 
 
48.02 - Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și 

prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 : 294.000 lei 

48.02.04 - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) - 294.000 
lei 
 
  

B. Total cheltuieli : 19.085.200 lei 

B.1 Secțiunea de funcționare : 7.404.200 lei 
 

 51.02 - Autorități executive și legislative  : 1.890.500 lei 

 51.02.10 - cheltuieli de personal  - 821.000 lei 
 51.02.20 - bunuri și servicii - 1.069.500 lei 
- furnituri de birou - 10.000 lei 
 - materiale de curățenie - 1.000 lei  
 - încălzit, iluminat și forță motrică - 55.000 lei 
 - carburanți și lubrifianți - 10.000 lei 
 - poștă, telecomunicații, radio, tv, internet  - 92.000 lei 
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 115.000 lei 
 - reparații curente - 15.000 lei 
 - alte obiecte de inventar - 10.000 lei  
 - deplasări interne, detașări, transferări - 45.000 lei 
 - deplasări în străinătate - 5.000 lei 
 - cărți, publicații și materiale documentare - 75.000 lei 
 - consultanta si expertiza - 156.500 lei 
 - pregătire profesională - 100.000 lei 
 - studii și cercetări - 8.000 lei 
 - protectia muncii - 3.000 lei 
 - cheltuieli judiciare - 25.000 lei   
 - reclamă și publicitate - 10.000 lei 
 - protocol și reprezentare - 9.000 lei 
 - prestări servicii pentru transmiterea drepturilor - 1.000 lei 
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 324.000 lei (cotizații, audit, acțiuni prin 
cooperare) 

54.02 - Alte servicii publice generale  : 172.900 lei 

54.02.10 - cheltuieli de personal - 60.900 lei 
54.02.20 - bunuri si servicii - 12.000 lei 
- furnituri de birou - 1.000 lei 
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 5.000 lei 
- alte obiecte de inventar - 6.000 lei 
54.02.05 - fondul de rezervă bugetară -100.000 lei 
 
61.02 - Ordine publică și siguranța națională : 90.000 lei 

61.02.20 - bunuri si servicii - 90.000 lei 
- încălzit, iluminat și forță motrică - 15.000 lei 
- carburanți și lubrifianți - 5.000 lei 
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 60.000 lei (HCL 
155/2016 - facilități SVSU) 
- reparații curente - 5.000 lei 
- alte obiecte de inventar - 5.000 lei 
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65.02 - Învățământ : 1.670.200 lei 

65.02.10 - cheltuieli de personal - 1.301.000 lei 
65.02.20 - bunuri și servicii - 331.200 lei 
- furnituri de birou - 8.000 lei 
            - materiale de curatenie - 9.200 lei  
- încălzit, iluminat și forță motrică - 80.000 lei (încălzire curent pe perioada 
iernii, lemne foc și butelii grădiniță, curentul pe parcursul anului)  
 - transport - 24.200 lei 
 - poșta, telecomunicații, radio, tv, internet  - 7.800 lei 
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 32.000 lei (retim, 
medicul școlii, mentenanță calculatoare- programe informatice, servicii IT) 
 - reparații curente - 7.000 lei 
 - dezinfectanți - 1.000 lei 
 - alte obiecte de inventar - 5.000 lei  
 - cărți, publicații și materiale documentare - 2.000 lei 
 - pregătire profesională - 1.000 lei 
 - protecția muncii - 6.500 lei 
-alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 145.000 lei (HCL 145/2016 - 
„ProEducația”) 
65.02.57 - ajutoare sociale  - 14.000 lei 
65.02.59 - burse - 24.000 lei  
 
67.02 - Cultură, recreere si religie : 962.800 lei 

67.02.10 - cheltuieli de personal - 53.500 lei 
67.02.20 - bunuri și servicii - 909.300 lei 
 
67.02 - Biblioteca comunală : 55.300 lei 
67.02.10 - cheltuieli de personal - 38.800 lei  
67.02.20 - bunuri si servicii - 16.500 lei  
 - furnituri de birou - 500 lei 
 - materiale de curățenie -500 lei 
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 1.000 lei 
 - alte obiecte de inventar - 7.500 lei 
 - deplasări interne,detașări,transferuri - 1.000 lei 
 - cărți, publicații și materiale documentare - 3.000 lei 
 - pregătire profesională - 3.000 lei 
67.02 - Cămin cultural : 82.700 lei 
67.02.10 - cheltuieli de personal - 14.700 lei 
67.02.20 - bunuri și servicii - 68.000 lei 
- materiale pentru curățenie - 1.000 lei 
- încălzit, iluminat și forță motrică - 34.000 lei 
- reparații curente - 25.000 lei 
- alte obiecte de inventar - 4.000 lei 
- deplasări interne,detașări,transferuri - 1.000 lei 
- pregătire profesională - 3.000 lei 
67.02 - Alte servicii culturale : 493.400 lei 
67.02.20 - bunuri și servicii - 493.400 lei 
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 68.400 lei (Contract 
PFA Maria Dudău, S.C.Total Peisaj S.R.L. și ProAmiciția)  
- deplasări interne,detașări,transferuri - 22.000 lei 
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 403.000 lei (Agenda culturală - HCL 
146/2016, ProCultura - HCL 144/2016, Ansamblul de dansuri „Dudeșteana”, 
„Corul Casei de Cultură”, Trupa de dans modern „Extreme”, concursuri, etc.) 
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67.02 - Sport : 81.400 lei 
67.02.20 - bunuri și servicii - 81.400 lei (Clubul de Șah și GO - antrenor, 
instructor, concursuri, trofee și premii, deplasări + Asociația Sportivă Dudeștii 
Noi)  
67.02 -Întreținere gădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de 
agrement : 250.000 lei 
67.02.20 - bunuri și servicii - 250.000 lei	 (achiziționare arbuști, flori, 
reînsămânțare teren fotbal, ierbicidare, întreținere spații verzi - SES 
Promovarea Naturii) 
 
68.02 - Asigurări și asistență socială : 775.000 lei 

68.02.10 - cheltuieli de personal  - 320.600 lei 
68.02.57 - ajutoare sociale - 454.400 lei 
 
68.02 - Asistență socială în caz de invaliditate - 730.000 lei 
68.02.10 - cheltuieli de personal  - 320.600 lei (asistent social și asistenți 
personali - între 12 și 17  persoane) 
68.02.57 - ajutoare sociale - 409.400 lei (indemnizații handicap -  între 25 și 
30 persoane) 
68.02 - Ajutoare pentru locuințe - 6.000 lei 
68.02.57 - ajutoare pentru locuințe - 6.000 lei (ajutor încălzire) 
68.02 - Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale - 39.000 lei 
68.02.57 - ajutoare sociale în numerar  - 39.000 lei ( tichete grădiniță, ajutoare 
de urgență) 
 
70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare locală : 1.231.000 lei 

70.02.20 - bunuri și servicii - 1.231.000 lei 
70.02 - Iluminat public și electrificări : 260.000 lei 
70.02.20 - bunuri și servicii - 260.000 lei 
 - încălzit, iluminat și forță motrică - 110.000 lei 
 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 150.000 lei (lucrari de 
intretinere iluminat, demontat iluminat festiv)  
70.02 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale : 832.000 lei 
70.02.20 - bunuri si servicii - 832.000 lei 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 745.000   
lei (contractul cu S.C. Daniflor S.R.L. - câinii,  S.C.BM-DN Torontal S.R.L., 
materiale, carburanti si prestari servicii domeniul public) 
- reparații curente - 20.000 lei 
 - dezinfectanți - 57.000 lei (dezinfectare, deratizare și dezinsecție aeriană și 
terestră, mentenanță sistem de supraveghere video) 
 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 10.000 lei 
70.02 - Alimentare cu apă : 139.000 lei 
70.02.20 - bunuri si servicii - 139.000 lei 
- incalzit, iluminat si forta motrica - 46.000 lei  
   - apă, canal și salubritate - 26.000 lei (contributie catre 
                Administratia de apa bazinala si efectuare studiu hidrologic) 
- alte bunuri și servicii pentru întretinere si functionare - 47.000 lei (denisipare 
foraje - 32.000 lei + întreținere și funcționare foraje - 15.000 lei) 
- reparatii curente - 20.000 lei 
 
74.02 - Protectia mediului : 259.800 lei 

74.02.20 - bunuri si servicii - 259.800 lei 
74.02 - Salubritate : 179.800 lei 
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74.02.20 - bunuri si servicii - 179.800 lei (plata catre RETIM S.A.- ridicare 
gunoi,  curățenia de primăvară + penalitate colectare neselectivă a deșeurilor) 
74.02 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale : 80.000 lei 
74.02.20 - bunuri si servicii - 80.000 lei 
 - încălzit, iluminat și forță motrică - 40.000 lei  
 - carburanți și lubrifianți - 10.000 lei 
 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 20.000 lei 
 - reparații curente - 10.000 lei 
83.02 - Alte cheltuieli în domeniul agriculturii : 30.000 lei 

83.02.20 - bunuri și servicii -30.000 lei 
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 10.000 lei 
- studii și cercetări - 20.000 lei 
 
84.02 - Transporturi : 322.000 lei 

84.02.20 - bunuri si servicii - 322.000 lei 
84.02 - Drumuri si poduri : 100.000 lei 
84.02.20 - bunuri si servicii - 100.000 lei  
- reparații curente - 100.000 (reparații la DC 45, Calea Timișoarei și Calea 
Becicherecului, indicatoare, refacere marcaje, etc.) 
           84.02 - Transport în comun : 22.000 lei 
84.02.20 - bunuri și servicii - 22.000 lei  
- alte bunuri și servicii pentru întreținere si functionare - 22.000 lei (cotizație 
Asociația Metropolitană de Transport) 
 84.02 - Străzi : 200.000 lei 
84.02.20 - bunuri și servicii - 200.000 lei  
- reparații curente - 200.000 lei(pietruire străzi) 
 
B.2 Secțiunea  de dezvoltare : 11.681.000 lei 
  

 51.02 - Autoritati executive si legislative : 43.000 lei 

 51.02.71 - active nefinanciare - 43.000 lei  
- proiect tehnic (PT) „Extindere Primaria Comunei Dudestii Noi” - 3.000 lei 
- dotări „Aparat aer condiționat pentru server Primăria Comunei Dudeștii Noi” 
- 4.000 lei 
- dotări „Modernizare sistem informatic Primăria comunei Dudeștii Noi” - 
36.000 lei (calculatoare, laptopuri și imprimante) 
  
 65.02 - Învățământ : 609.000 lei 

65.02.58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-
2020  - 82.000 lei 
- execuție „Construire grădiniță P+1E comuna Dudeștii Noi, județul Timiș”  - 
82.000 lei 
  65.02.71 - active nefinanciare - 527.000 lei  
- proiectare și execuție „Reabilitarea și extinderea corpului de clădire - 
învățământ primar” - 400.000 lei 
- proiectare și execuție „Împrejmuire imobil Școala Gimnazială Dudeștii Noi” - 
20.000 lei 
- execuție „Lucrări de montaj ventiloconvectori la sistemul de încălzire al Școlii 
Gimnaziale din localitatea Dudeștii Noi” - 50.000 lei 
- dotări „Multifuncțională pentru învățământul preșcolar - Școala Gimnazială 
Dudeștii Noi” - 7.000 lei 
- D.A.L.I.„Creșterea eficienței energetice prin modernizarea Școlii Gimnaziale 
din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” - 50.000 lei 
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 67.02 - Cultura, recreere si religie : 620.000 lei 

 67.02.71 - active nefinanciare - 620.000 lei 
- executie „Acoperire teren de handbal, Calea Sanandreiului, nr.24, Comuna 
Dudestii Noi”- 500.000 lei 
- studiu de fezabilitate „Gradene la terenul de fotbal din Comuna Dudestii Noi, 
judetul Timis” - 30.000 lei 
- D.A.L.I.„Reabilitare, modernizare si dotare Casa de Cultura din localitatea 
Dudestii Noi, comuna Dudestii Noi, judetul Timis” - 20.000 lei 
- proiect tehnic (PT) „Restaurare si amenajare ansamblu arhitectural Biserica 
Romano-Catolica SF.Vendelin” - 70.000 lei 
 
 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica : 996.000 lei 

70.02.58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-
2020  - 185.000 lei   
- executie „Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera in 
Comuna Dudestii Noi” - 185.000 lei 
70.02.71 - active nefinanciare - 811.000 lei 
- executie „Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare menajera in 
Comuna Dudestii Noi” (cofinantare buget local) - 16.000 lei 
- executie „Deviere joasa tensiune” la investitia „Infiintarea unei perdele 
ecologice de trecere dintre zona agricola si rurala prin consolidarea dealului 
din str. Carpati si edificarea parcului Promenada” - 5.000 lei   
- proiectare si executie „Parcul familiei” - 100.000 lei 
- actualizare proiect tehnic(PT)„Amenajare alei pietonale, piste de biciclete si 
cai de acces la gospodarii in comuna Dudestii Noi” - 10.000 lei 
- executie „Amenajare alei pietonale si piste de biciclete in comuna Dudestii 
Noi” - 300.000 lei 
- proiectare si executie „Sistem de supraveghere video in Comuna Dudestii 
Noi” - 90.000 lei 
- executie „Cladire administrativa” - 250.000 lei 
- proiectare si executie „Extindere sistem iluminat public intre strada Scurta si 
strada Balta verde - 20.000 lei 
- proiectare si executie „Amenajare canal pluvial si acces strada Bega -10.000 
lei 
- studiu de fezabilitate(SF) „Realizare canalizare pluviala cu rigole betonate si 
refacere accese in comuna Dudestii Noi, judetul Timis” (PNDL) - 5.000 lei 
- studiu de fezabilitate(SF) „Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat 
public  din comuna Dudestii Noi” - 5.000 lei 
  
 74.02 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale : 430.000 lei 

74.02.71 - active nefinanciare - 430.000 lei 
- executie „Extindere retea de canalizare menajera pe str.Liliacului, str.Garii si 
Calea Timisoarei, comuna Dudestii Noi” - 110.000 lei 
- executie „Extindere retea de canalizare menajera in comuna Dudestii Noi” - 
300.00 lei 
- studiu de fezabilitate(SF) si proiect tehnic (PT) „Extindere retea de 
canalizare menajera in comuna Dudestii Noi” - 20.000 lei 
84.02 - Strazi : 8.983.000 lei 

84.02.58 -	proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020  
- 163.000 lei   
- executie „Asfaltarea strazilor in comuna Dudestii Noi”(PNDR) - 163.000 lei 
 84.02.71 - active nefinanciare - 8.820.000 lei 
- executie „Asfaltarea strazilor Dealului, Rozelor si Verde” - 130.000 lei  
- executie„ Podete strada Dealului, Rozelor si Verde” - 185.000 lei 
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- proiectare si executie „Amenajare intersectie DN6 cu DC46” - 5.000 lei 
- executie „Modernizare strazi in comuna Dudestii Noi, judetul Timis”(PNDL) - 
8.500.000 lei 
 
 BUGET VENITURI PROPRII 

 

Total venituri : 120.000 lei 

Secțiunea de funcționare : 120.000 lei 

 

Total cheltuieli : 120.000 lei 

Secțiunea de funcționare : 120.000 lei 

 

65.10 - Învățământ : 120.000 lei 

65.10.20 - bunuri și servicii - 120.000 lei (încasări grădiniță) 
 
 
 
 
 

Întocmit  

     Inspector Ecaterina RÎPĂ 

	

 

 

 

 

 

 



ROM ÂN IA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

Hotărârea 
Nr. ____ din __________ 

privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017 

 
Analizând prevederile: 
a) art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României, republicată;  
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. 6/2017 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) Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum 

și modificarea și completarea unor acte normative; 
i) Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte; 
j) 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; 

k) Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; 

l) Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2013 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare; 

m) Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2015 privind aprobarea Agendei cultural-
sportive și de tineret pentru anul 2016; 

n) Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2016 privind aprobarea programului 
„ProCultura – 2017”; 

o) Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2016 privind aprobarea programului 
„ProEducația – 2017”; 

p) Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2015 privind acordarea de burse sociale; 
q) Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2015 privind unele măsuri organizatorice 

pentru desfășurarea concursului „Gospodarul satului” în comuna Dudeștii Noi; 
r) contractului colectiv de muncă nr. 3435/31 octombrie 2012, 
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realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de Hotărâre a 
Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2016,  în contextul prevederilor 
art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
nodificările și completările ulterioare,  

 
asigurând afișarea proiectului bugetului local pe anul 2017 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 mai jos, astfel cum rezultă din procesul-verbal 
înregistrat sub nr.1508/15.03.2017; 

 
având în vedere adresa cu nr. 4453/13.03.2017 emisă de Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Timișoara înregistrată la comuna Dudeștii Noi cu nr. 
1494/15.03.2017, completată de adresa nr. 4355/13.03.2017, emisă de Direcția Generală 
Economică, Informatizare a Consiliului Județean Timiș înregistrată la Comuna Dudeștii Noi 
cu nr. 1570/17.03.2017, 

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

inițiator, înregistrat sub nr.1507/2017, 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, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.1477/2017,  

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 2017: 
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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 2017 are la bază principiile: universalității, transparenței și 
publicității, unității, unității monetare, anualității, specializării bugetare și echilibrului. 

(3) Bugetul local pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 - 2020 sunt prevăzute 
în anexa nr. 1. 

(4) Bugetul finanțat din venituri proprii și subvenții pe anul 2017 și estimările pentru 
anii 2018 -  2020 sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

(5) Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017 este 
prevăzut în anexa nr. 3. 

(6) Se ia act că în termenul de la data afișării proiectului bugetului local pe anul 
2017 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 2017, conform 

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

Noi pe anul 2017, conform sintezei din anexa nr. 2. 
(3) Se aprobă Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi pe anul 2017, 

conform anexei nr. 3. 
 

Art. 3. - Suma aferentă excedentului bugetar din anii precedenți în cuantum de 
1.325.300 lei va fi utilizată pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare. 

 

Art. 4. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2017 reprezintă limite minime de 
realizat care permit efectuarea cheltuielilor. 

(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 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. 



 14 

 
Art. 5. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2017 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.  

(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 local 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. 
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(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. 

 

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. 17. 
(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. - Excedentul bugetului local consolidat pe anul 2016 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 
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insolvabil, întocmind, cel puțin o dată în cursul anului 2017, procese-verbale în acest sens, 
ce vor fi supuse aprobării  ordonatorului principal de credite. 

(3) Odată 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 2017, în sumă de 19.085.200 lei, se 

prezintă astfel:  
a) pentru secțiunea de funcționare:  7.404.200 lei; 
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 11.681.000 lei. 
(2) Se aprobă virarea sumei de 1.603.700 lei din secțiunea de funcționare în 

secțiunea de dezvoltare. 
(3) Excedentul execuției bugetului local pe anul 2017, în sumă de 1.325.000 lei, se 

utilizează pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare. 
 
Art. 13. -  Cheltuielile bugetului local pe anul 2017, în sumă de 19.085.200 lei, se 

prezintă astfel:  
a) pentru secțiunea de funcționare:  7.404.200 lei; 
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 11.681.000 lei. 
 
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 pentru desfășurarea concursului „Gospodarul satului”; 
c) cheltuielile necesare desfășurării activităților Ansamblului de dansuri și tradiții 

populare „Dudeșteana” și ale Trupei de dansuri moderne „Extrem” Dudeștii Noi; 
d) cheltuielile necesare  editării publicației „Dudeșteanul” și a materialelor conexe; 
e) cheltuielile necesare desfășurării activităților Clubului de Șah Dudeștii Noi; 
f) cheltuielile necesare  editării publicației „Sintagme literare” și a materialelor și 

activităților conexe; 
g) cotizațiile anuale datorate precum și sumele necesare participării comunei și a 

reprezentanților săi în diverse societăți, asociații, organizații sau fundații; 
h) sumele pentru decontarea transportului cadrelor didactice în limita 

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

i) bursele de ajutor social, de merit și de performanță acordate din bugetul local 
elevilor de la Școala Gimnazială Dudeștii Noi; 

j) costurile cu contractele de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau 
reprezentare a intereselor comunei Dudeștii Noi; 

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

 (2) Calculul sumelor prevăzute la alin (1) lit. h) se realizează proporțional cu 
pontajul din cadrul unității. 
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Art. 15. - Facilitățile fiscale 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. 16. - (1) În anul 2017 din bugetul local al comunei, în limita sumelor aprobate, 

se acordă următoarele burse elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi: 
a) burse de performanță, 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: 
a) Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și 
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. 17. - 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. 14/2017 privind 

aprobarea măsurilor 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. 18. - (1) Limitele de cheltuieli de natura celor prevăzute în Ordonanța 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice și instituțiile 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 de cheltuieli pentru personalul, serviciile și instituțiile publice 
subordonate. 

 
Art. 19. - Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 20. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeștii Noi, 
directoarei 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 
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fiscale și bugetare locale din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice la adresa: http://uat.mai.gov.ro/. 

 
                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F19/A4                                                                                                                                              
AAN/AAN 
Ex.5 
 
 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 
   

? …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,    

? …………………………….………………………… 

Marius-Cosmin POROJAN 

L.S. 
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Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. din 29 martie 2017 

 
 

Sinteza bugetului local 
 2017 

1. Secțiunea de funcționare - venituri 
 

Cod Indicator 2017 2018 2019 2020 
 Venituri - total 7.404.200 6.171.300 6.372.200 6.480.100 

0302 Impozit pe venit 80.000 85.000 90.000 95.000 
030218 Impozit pe venit din transferul proprietăților 

imobiliare 80.000 85.000 90.000 95.000 

0402 Cote și sume defalcate din impozitul 
pe venit 3.823.400 5.626.300 5.826.300 3.578.000 

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 2.709.400 5.248.300 5.448.300 3.200.000 

040204 Sume alocate de Consiliul județean 1.114.000 378.000 378.000 378.000 

0702 Impozite și taxe pe proprietate 1.545.000 1.588.500 1.656.000 1.774.500 
070201 Impozite și taxe pe clădiri 1.132.000  1.160.000 1.215.000 1.320.000 

07020101 Impozite și taxe pe clădiri PF 102.000 110.000 115.000 120.000 

07020102 Impozite și taxe pe clădiri PJ 1.030.000 1.050.000 1.100.000 1.200.000 

070202 Impozite și taxe pe terenuri 410.000 425.000 437.000 450.000 

07020201 Impozite și taxe pe terenuri PF 130.000 135.000 140.000 145.000 

07020202 Impozite și taxe pe terenuri PJ 67.000 70.000 72.000 75.000 

07020203 Impozit pe teren extravilan 213.000 220.000 225.000 230.000 

070203 Taxa judiciară de timbru și alte taxe 3.000 3.500 4.000 4.500 

1102 Sume defalcate din TVA - total 2.567.000 2.459.000 2.501.000 2.549.000 

110202 Sume defalcate din TVA - învățământ și 
asistență socială, ev. Populației 2.181.000 2.296.000 2.331.000 2.376.000 

110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru drumuri 95.000 64.000 71.000 71.000 
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110206 Sume defalcate din TVA - echilibrare 291.000 99.000 99.000 102.000 

1602 Taxe pe utilizarea bunurilor 277.000 288.000 300.000 312.000 
160202 Impozit pe mijloacele de transport 157.000 163.000 170.000 177.000 

16020201 Impozit pe mijloacele de transport PF 121.000 125.000 130.000 135.000 

16020202 Impozit pe mijloacele de transport PJ 36.000 38.000 40.000 42.000 

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 120.000 125.000 130.000 135.000 

1802 Alte impozite și taxe - total 24.000 25.000 26.000 27.000 
180250 Alte impozite și taxe 24.000 25.000 26.000 27.000 

3002 Venituri din proprietate 225.000 230.000 235.000 240.000 
300205 Venituri din concesiuni 225.000 230.000 235.000 240.000 

3302 Venituri din prestări de servicii - total 9.000 10.500 12.000 13.500 
330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor 8.000 9.000 10.000 11.000 

330250 Alte venituri din prestări de servicii 1.000 1.500 2.000 2.500 

3402 Venituri din taxe administrative, 
eliberări, etc. 9.500 10.500 12.000 13.500 

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 2.000 2.500 3.000 3.500 

340250 Alte venituri din taxe administrative, etc. 7.500 8.000 9.000 10.000 

3502 Amenzi, penalități, confiscări 27.000 30.000 35.000 40.000 
350201 Venituri din amenzi și alte sancțiuni 25.000 30.000 35.000 40.000 

350202 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea 
cu întârziere a declarațiilor 2.000 0 0 0 

3602 Diverse venituri 421.000 451.500 462.000 472.500 
360206 Taxe speciale 420.000 450.000 460.000 470.000 

360250 Alte venituri 1.000 1.500 2.000 2.500 

3702 Transferuri voluntare -1.603.700 -4.633.000 -4.783.100 -2.634.900 
370203 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1.603.700 4.633.000 4.783.100 2.634.900 
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2. Secțiunea de funcționare - cheltuieli 
 

Cod Indicator 2017 2018 2019 2020 

 Cheltuieli - total 7.404.200 6.171.300 6.372.200 6.480.100 

5102 Autorități publice și acțiuni externe 1.890.500 1.849.600 1.890.900 1.858.800 

510210 TITLUL I Cheltuieli de personal 821.000 917.600 932.400 874.800 

510220 TITLUL II Bunuri și servicii 1.069.500 932.000 958.500 984.000 

5402 Alte servicii publice generale 172.900 74.700 83.600 92.100 

540210 TITLUL I Cheltuieli de personal 60.900 74.700 83.600 92.100 

540220 TITLUL II Bunuri și servicii 12.000 0 0 0 

540205 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
autorităților locale 100.000 0 0 0 

6102 Ordine publică și siguranță națională 90.000 93.000 95.500 98.000 

610220 TITLUL II Bunuri și servicii 90.000 93.000 95.500 98.000 

6502 Învățământ 1.670.200 1.566.500 1.602.500 1.648.500 

650210 TITLUL I Cheltuieli de personal 1.301.000 1.410.000 1.442.000 1.484.000 

650220 TITLUL II Bunuri și servicii 331.200 117.000 120.000 123.000 

650257 TITLUL IX Asistență socială 14.000 14.000 14.000 14.000 

650259 TITLUL XI Alte cheltuieli 24.000 25.500 26.500 27.500 

6702 Cultură, recreere și religie 962.800 564.500 647.700 711.700 

670210 TITLUL I Cheltuieli de personal 53.500 60.000 64.700 70.200 

670220 TITLUL II Bunuri și servicii 909.300 504.500 583.000 641.500 

6802 Asigurări și asistență socială 775.000 766.000 767.000 768.000 



 22 

680210 TITLUL I Cheltuieli de personal 320.600 320.600 320.600 320.600 

680257 TITLUL VIII Asistență socială 454.400 445.400 446.400 447.400 

7002 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 1.231.000 1.173.000 1.189.000 1.195.000 

700220 TITLUL II Bunuri și servicii 1.231.000 1.173.000 1.189.000 1.195.000 

7402 Protecția mediului 259.800 41.000 42.000 43.000 

740220 TITLUL II Bunuri și servicii 259.800 41.000 42.000 43.000 

8302 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 30.000 20.000 30.000 40.000 

830220 TITLUL II Bunuri și servicii 30.000 20.000 30.000 40.000 

8402 Transporturi 322.000 23.000 24.000 25.000 

840220 TITLUL II Bunuri și servicii 322.000 23.000 24.000 25.000 

 
 
 

3. Secțiunea de dezvoltare - venituri 
 

Cod Indicator 2017 2018 2019 2020 
 Venituri - total 11.681.000 13.421.800 13.571.900 5.034.900 
3702 Transferuri voluntare 1.603.700 4.633.000 4.783.100 2.634.900 

370204 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 1.603.700 4.633.000 4.783.100 2.634.900 

3902 Venituri din valorificarea unor bunuri 45.000 0 0 0 
390207 Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând 

domeniului privat al statului sau al UAT 45.000 0 0 0 

4002 Încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate 1.325.300 0 0 0 

400214 Sume din excedentul bugetului local 1.325.300 0 0 0 
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4202 Subvenții de la bugetul de stat  8.361.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 
420265 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare 

Locală (PNDL) 8.361.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 

4302 Subvenții de la alte administrații  52.000 836.800 836.800 0 
430231 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru 

susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 52.000 836.800 836.800 0 

4802 Sume primite de la UE  - cadrul 
financiar 2014-2020 294.000 5.652.000 5.652.000 0 

480204 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 294.000 5.652.000 5.652.000 0 

 
 

4. Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli 
 

Cod Indicator 2016 2017 2018 2019 
 Cheltuieli - total 11.681.000 13.421.800 13.571.900 5.034.900 
5102 Autorități publice și acțiuni externe 43.000 45.000 1.863.100 1.134.900 

510271 TITLUL XIII Active nefinanciare 43.000 45.000 1.863.100 1.134.900 

6502 Învățământ 609.000 2.302.800 2.251.800 0 

650158 
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

82.000 2.252.800 22.51.800 0 

650271 TITLUL XIII Active nefinanciare 527.000 50.000 0 0 

6702 Cultură, recreere și religie 620.000 653.000 0 0 
670271 TITLUL XIII Active nefinanciare 620.000 653.000 0 0 

7002 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 996.000 5.503.000 4.538.000 1.500.000 

700258 
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

185.000 2.784.000 2.784.000 0 

700271 TITLUL XIII Active nefinanciare 811.000 2.719.000 1.754.00 1.500.000 

7402 Protecția mediului 430.000 0 0 0 
840271 TITLUL XIIII Active nefinanciare 430.000 0 0 0 
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8402 Transporturi 8.983.000 4.918.000 4.919.000 2.400.000 

840258 
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

163.000 2.618.000 2.619.000 0 

840271 TITLUL XIIII Active nefinanciare 8.820.000 2.300.000 2.300.000 2.400.000 
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      Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. din 29 martie 2017  
 
 

Sinteza bugetului finanțat  
 din venituri proprii și subvenții 

 
 

 
1. Secțiunea de funcționare - venituri 

 
Cod Indicator 2017 2018 2019 2020 

 Venituri - total 120.000 110.000 120.000 130.000 
 
 

2. Secțiunea de funcționare - cheltuieli 
 

Cod Indicator 2017 2018 2019 2020 
 Cheltuieli - total 120.000 110.000 120.000 130.000 

6510 Învățământ 120.000 110.000 120.000 130.000 

651020 TITLUL II Bunuri și servicii 120.000 110.000 120.000 130.000 
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