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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI  
 
 

 

Proiect de hotărâre 
Nr. 14 din 16.02.2018 

privind aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii sau subvenții al CLUBULUI Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 

 
 
 
 

Inițiator: 
 

primar 
Alin-Adrian NICA 

 
Aviz favorabil 

secretar comună 

Avize necesare: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  20 februarie 2018 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 1266 din 16.02.2018 

privind aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 

 
Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat și 

autoritățile administrației publice locale. Legislația în vigoare recunoaște și stimulează 
acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului. Autoritățile 
administrației publice și instituțiile publice au obligația să asigure, cu prioritate, copiilor de 
vârstă preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârstă condiții pentru practicarea exercițiului 
fizic. Comunitățile locale, în vederea menținerii sănătății, a recreării și socializării cetățenilor 
au obligația legală și etică să încurajeze și să promoveze această activitate. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, la nivelul comunei Dudeștii Noi, în anul 2017 s-a 
înființat Clubul Sportiv Comunal, care a început activitatea sportivă cu secția de fotbal și 
șah, și ulterior adăugându-se Go și taekwondo. Urmează ca în scurt timp să funcționeze și 
secția de tenis, iar în viitorul apropiat și alte secții. 

Pentru buna funcționare a activităților sportive și implicarea cât mai multor copii și 
tineri, se impune ca din bugetul local al comunei Dudeștii Noi să se finanțeze activitatea 
sportivă.   

 
 În urma analizării : 
a) veniturilor şi cheltuielilor efectuate în anul 2018; 
b) propunerilor înaintate de coordonatorii de ramuri sportive din cadrul CSC Dudeștii 

Noi (fotbal, tenis, șah, go și taekwondo); 
c) procesul-verbal nr. 1 din 15.02.2018 al ședinței Comitetului Director al CSC 

Dudeștii Noi, la care au participat coordonatorii de ramuri sportive și administratorul public 
al comunei Dudeștii Noi, dl. Nicu-Viorel Oneț,  
în baza art. 67 alin (1), alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. a), c) și d) și alin. (4) lit. b) din Legea nr. 69 
/ 2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare; 
 

propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind bugetului activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudestii Noi 
pe anul 2018, 

 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 
 

Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

nr. 1265 din 16.02.2018 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Comunal 
Dudeştii Noi pe anul 2018 

 
În vederea menținerii sănătății, a recreării și socializării cetățenilor instituțiile publice 

trebuie să încurajeze și să promoveze educația fizică și sportul. 
În acest scop, la nivelul comunei Dudeștii Noi, în anul 2017 s-a înființat Clubul 

Sportiv Comunal, care a început activitatea sportivă cu secția de fotbal și șah, și ulterior 
adăugându-se Go și taekwondo. Urmează ca în scurt timp să funcționeze și secția de tenis, 
iar în viitorul apropiat și alte secții. 

Pentru buna funcționare a activităților sportive și implicarea cât mai multor copii și 
tineri, se impune ca din bugetul local al comunei Dudeștii Noi să se finanțeze activitatea 
sportivă, atât pentru obținerea de performanțe de către cei care practică, cât și pentru 
atingerea unui obiectiv general (sănătate prin sport). 

În urma analizării : 
a) veniturilor şi cheltuielilor efectuate în anul 2018; 
b) propunerilor înaintate de coordonatorii de ramuri sportive din cadrul CSC Dudeștii 

Noi (fotbal, tenis, șah, go și taekwondo); 
c) procesul-verbal nr. 1 din 15.02.2018 al ședinței Comitetului Director al CSC 

Dudeștii Noi, la care au participat coordonatorii de ramuri sportive și administratorul public 
al comunei Dudeștii Noi, dl. Nicu-Viorel Oneț,  

în baza art. 67 alin (1), alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. a), c) și d) și alin. (4) lit. b) din Legea 
nr. 69 / 2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare, 
propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Clubului Sportiv Comunal Dudeştii Noi pe anul 2018,  după cum urmează: 

 

A.Total venituri : 450.000lei 
 

A.1 Secţiunea de funcţionare : 450.000 lei 
 

43.10 – Subvenții de la alte administrații : 450.000 lei 
43.10.09 – Subvenții pentru instituții publice - 450.000 lei 
 

A.2 - Secţiunea de dezvoltare : 0 lei 
 

B.Total cheltuieli :  450.000 lei 
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B.1 Secţiunea de funcţionare : 450.000 lei 
 
  

67.10 -   Cultură, recreere și religie : 450.000 lei 
67.10.05 – Servicii recreative și sportive: 450.000 lei 
67.10.05.01 – Sport: 450.000 lei. 
 
Defalcate pe titluri de cheltuieli 
10 Cheltuieli de personal  - 36.000 lei 
20 Bunuri și servicii           - 411.230 lei 
57 Asistența socială           - 2.770 lei. 

 
B.2 Secţiunea  de dezvoltare : 0 lei 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

Întocmit, 

Secretarul CSC Dudeștii Noi, 

Ungureanu Cosmin 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

 

 

Hotărârea 
Nr. ____ din 20.02.2018 

 
privind aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 
 
 
 
 

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) Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
e) baza art. 67 alin (1), alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. a), c) și d) și alin. (4) lit. b) din 

Legea nr. 69 / 2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Hotărârii Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 15 din 28.02.2017 privind 

înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
g) Hotărârii Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 62 din 04.08.2017 privind 

modificarea HCL nr. 15 / 2017 privind înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi; 
 
 
 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 1266 / 16.02.2018, 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. 1265 / 16.02.2018,  

c) 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 
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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 2018 bugetul 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții al Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi, astfel: 

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 reprezentanților CSC Dudeștii Noi implicați în procesul de 

execuție a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții 
al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi al comunei Dudeștii Noi. 

(2) Bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții 
al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 are la bază principiile: universalității, 
transparenței și publicității, unității, unității monetare, anualității, specializării bugetare și 
echilibrului. 

(3) Bugetul de venituri al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 este 
prevăzut în anexa nr. 1. 

(4) Bugetul de cheltuieli al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 este 
prevăzut în anexa nr. 2. 

(5) Detalierea cheltuielilor pe titluri de cheltuieli, articole și alineate bugetare din 
cadrul bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții al 
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 este prevăzut este prevăzut în anexa 
nr. 3. 

 (6) Ordonatorul principal de credite, la propunerea ordonatorului terțiar 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 de venituri al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

pe anul 2018, conform anexei nr. 1. 
(2) Se aprobă Bugetul de cheltuieli al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe 

anul 2018, conform anexei nr. 2. 
(3) Se aprobă Detalierea cheltuielilor pe titluri de cheltuieli, articole și alineate 

bugetare din cadrul bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau 
subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018, conform anexei nr. 3. 

 



 7 

Art. 3. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 
2018 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. 

 
Art. 4. - (1) Ordonatorul terțiar de credite utilizează creditele bugetare ce i-au fost 

repartizate numai pentru realizarea sarcinilor CSC Dudeștii Noi, 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 la propunerea ordonatorului terțiar de credite, și se pot efectua înainte 
de angajarea cheltuielilor. 

 (2) Președintele CSC Dudeștii Noi, în calitatea de ordonator terțiar de credite, 
trebuie să respecte destinația sumelor alocate de către consiliul local 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. 

 (5) Președintele CSC Dudeștii Noi și Comitetul director al acestuia răspund de 
încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 
 

Art. 5. - (1) Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții al Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018, 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. 

(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării 
oricăror cheltuieli aferente activităților și acțiunilor finanțate din bugetul activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 
pe anul 2018 se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, în condițiile legii. 

 
Art. 6. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, 

inclusiv efectuarea prin dispoziție a acestuia a următoarelor operațiuni: 
a) virările de credite; 
b) rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018; 
 (2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) lit. b) se 

supun validării Consiliului Local la prima ședință a acestuia. 
 

Art. 7. -  (1) Veniturile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018, în sumă de 
450.000 lei, se prezintă astfel:  

a) pentru secțiunea de funcționare:  450.000 lei; 
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 0 lei. 
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Art. 8. -  Cheltuielile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018, în sumă de 
24.652.350 lei, se prezintă astfel:  

a) pentru secțiunea de funcționare:  450.000 lei; 
b) pentru secțiunea de dezvoltare: 0 lei. 
 
Art. 9. -  (1) Din bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

sau subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi pe anul 2018 se suportă, în limitele 
prevăzute în acesta, sumele necesare pentru acoperirea următoarelor cheltuieli: 

a) cheltuielile aferente salariului directorului CSC Dudeștii Noi; 
b) cheltuielile necesare pentru plata indemnizațiilor și primelor de joc, conform 

contractelor de activitate sportivă ale jucătorilor și antrenorilor; 
c) cheltuielile necesare cu organizarea unor competiții și întreceri sportive; 
d) cheltuielile necesare  cu arbitrajul meciurilor; 
e) cheltuielile necesare cu asistența medicală calificată; 
f) cheltuielile necesare cu paza la meciurile și competițiile desfășurate acasă; 
g) cheltuielile necesare cu transportul sportivilor la meciurile și competițiile 

desfășurate în alte localități; 
h) cheltuielile necesare cu hrana și apa oferite sportivilor; 
i) cheltuielile necesare cu echipament și uniforme sportive; 
j) cheltuielile necesare cu transportul, cazarea și masa sportivilor care participă pe 

parcursul mai multor zile la competiții și concursuri desfășurate la o distanță mare față de 
localitatea de domiciliu;  

k) cheltuielile necesare cu autorizații, vize, licențe, legitimații, înscrieri în diverse 
campionate și competiții sportivilor; 

l) cheltuielile necesare cu obiecte de inventar și materiale necesare desfășurării în 
condiții optime a pregătirii sportive și antrenamentelor; 

m)  cheltuielile necesare cu contabilitatea CSC Dudeștii Noi. 
 (2) Calculul sumelor prevăzute la alin (1) lit. b) se realizează proporțional cu 

pontajul din cadrul unității. 
 
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 activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau 
subvenții al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, la liniile bugetare corespunzătoare. 

(2) În funcție de situația operativă, ordonatorul principal de credite poate stabili prin 
dispoziție limite / normative de cheltuieli pentru personalul, bunurile și serviciile Clubului 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi. 

 
Art. 19. - Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 20. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeștii Noi, 
președintelui Clubului Sportiv Comunal 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/. 

 
 
 
 
 

                 
  
 

 

 

 

 

 
F24/A3                                                                                                                                              
AAN/AAN 
Ex.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Marius-Cosmin POROJAN 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
http://uat.mai.gov.ro/
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Anexa nr. 1 la HCL 
 

 nr.        din 20 februarie 2018 
 

 
 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 

PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 - VENITURI 

 
 
 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

Indicator 

Preve
deri 

anuale 
Trim. I Trim. II Trim. III 

Trim. 
IV 

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 
00.16 + 00.17 + 45.10) 

00.01 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 

43.10) 
00.18 

450.00
0 

112.400 161.200 95.800 80.600 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 
(cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 + 

43.10.15 + 43.10.16 + 43.10.17 + 
43.10.19) 

43.10 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

VENITURILE SECȚIUNII DE 
FUNCŢIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 

00.17) 
00.01.SF 

450.00
0 

112.400 161.200 95.800 80.600 

SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 

43.10) 
00.18 

450.00
0 

112.400 161.200 95.800 80.600 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 
(cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 + 

43.10.15 + 43.10.16 + 43.10.17 + 
43.10.19) 

43.10 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

Subvenţii pentru instituţii publice 43.10.09 
450.00

0 
112.400 161.200 95.800 80.600 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Anexa nr. 2 la HCL 
 

 nr.        din 20 februarie 2018 
 
 
 

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 - CHELTUIELI 

 
 
 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

Indicator 
Prevederi 

anuale 
Trim. I Trim. II Trim. III 

Trim. 
IV 

TOTAL CHELTUIELI  49.10 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Cultură, recreere și religie ( 67.10.03 + 
67.10.05 + 67.10.50) 

67.10 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Servicii recreative și sportive ( cod 
67.10.05.01) 

67.10.05 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Sport 
67.10.05.

01 
450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE 49.10.SF 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Cultură, recreere și religie ( 67.10.03 + 
67.10.05 + 67.10.50) 

67.10 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Servicii recreative și sportive ( cod 
67.10.05.01) 

67.10.05 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Sport 
67.10.05.

01 
450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Anexa nr. 3 la HCL 

 
 nr.        din 20 februarie 2018 

 

 

 

 
DETALIEREA CHELTUIELILOR PE SECȚII SPORTIVE PE ANUL 2018 

 
 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

Indicator 
Prevederi 

anuale 
Trim. I Trim. II Trim. III 

Trim. 
IV 

TOTAL CHELTUIELI   450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

Cheltuieli administrative  92.000 8.000 29.000 21.000 34.000 

Taekwondo  50.000 24.000 11.000 6.600 8.400 

Șah  30.000 6.800 12.400 5.400 5.400 

Go  30.000 6.800 9.400 8.400 5.400 

Tenis  30.000 9.800 9.400 5.400 5.400 

Fotbal  218.000 57.000 90.000 49.000 22.000 

 

 
 
 
 

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI 
ALINEATE, PE ANUL 2018 

 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

Indicator 
Prevederi 

anuale 
Trim. I Trim. II Trim. III 

Trim. 
IV 

TOTAL CHELTUIELI  01 450.000 112.400 161.200 95.800 80.600 

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 36.000  12.000 12.000 12.000 

Cheltuieli salariale in bani 10.01 35.190  11.730 11.730 11.730 

Salarii de bază 10.01.01 35.190  11.730 11.730 11.730 

Contribuții 10.03 810  270 270 270 

Contribuția asigurătorie pentru muncă 10.03.07 810  270 270 270 

BUNURI SI SERVICII 20 411.230 109.630 149.200 83.800 68.600 

Bunuri și servicii 20.01 118.130 40.230 47.900 17.600 12.400 

Furnituri de birou 20.01.01   350   

Transport 20.01.07 11.000 2.000 4.000 2.000 3.000 

Materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional 

20.01.09 16.580 9.830 4.750 1.000 1.000 

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30 90.200 28.400 38.800 14.600 8.400 

Hrană 20.03 25.000 3.000 13.000 1.000 8.000 

1 
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Hrană pentru oameni 20.03.01 25.000 3.000 13.000 1.000 8.000 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 36.100 29.000 7.100   

Uniforme și echipament 20.05.01 13.500 9.500 4.000   

Alte obiecte de inventar 20.05.30 22.600 19.500 3.100   

Deplasări, detașări, transferări 20.06 1.000 1.000    

Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 1.000 1.000    

Alte cheltuieli 20.30 231.000 36.400 81.200 65.200 48.200 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 231.000 36.400 81.200 65.200 48.200 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 2.770 2.770    

Ajutoare sociale 57.02 2.770 2.770    

Ajutoare sociale în natură 57.02.02 2.770 2.770    

 
 


