
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 74 din 25.07.2018  

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2016 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli 
 
 
 

Inițiator: 
 

primarul comunei 
Dudeștii Noi 

Alin-Adrian NICA  
 

 
Aviz favorabil 

secretarul 
comunei 

Avize necesare: 
 
 

ECOF 
 

 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  31.07.2018 



2 
 

 

 
R O MÂ N IA  

JUDEȚUL TIMIȘ 
P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

nr. 5289 din 25.07.2018 
 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2016 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli 

 
 

           
Având în vedere buna funcționare și organizare a instituțiilor publice locale de 

sine stătătoare și subordonate, dar și a societăților comerciale la care comuna Dudeștii 
Noi deține majoritatea părților sociale, indiferent de modul de finanțare a activității 
acestora și luând în considerare necesitatea alocării unor sume fixe în cadrul bugetului 
anual al instituțiilor publice locale  pentru cheltuielile, au fost aprobate normative de 
cheltuieli pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme.  

Aprobarea limitelor de cheltuieli prin hotărârea Consiliului local al comunei 
Dudeștii Noi nr. 97 din 2016 a fost fundamentată juridic pe prevederile art. 1 alin. (2) și 
(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: 

„ (2) Normativele de cheltuieli privesc: acțiunile de protocol, dotarea cu 
autoturisme, precum și costurile pentru convorbiri telefonice. 

 (5) Unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de 
natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv hotărâre a consiliului județean.” 

Hotărârea Consiliului local nr. 97 din 2016 este incompletă și este necesară 
modificarea și completarea ei, întrucât nu precizează și limitele pentru cheltuielile 
efectuate cu serviciile de telefonie și internet pentru abonamentele utilizate de către 
personalul din organigrama Comunei Dudeștii Noi, din instuțiile subordonate (Clubul 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi) și din cadrul a societăților comerciale la care comuna 
Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale (S.C. BM-DN Torontal S.R.L. și S.C. 
AQUA TORONTAL S.R.L.). 
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Pentru desfășurarea optimă a activităților curente, pentru transmiterea și primirea 
de informații, pentru schimbul intern și extern de documente este oportun și necesar ca 
fiecare persoană activă din cadrul instituțiilor Comunei Dudeștii Noi (demnitari, 
funcționari publici și personal contractual) să aibă în folosință un abonament de 
telefonie și internet cu suficiente opțiuni și beneficii la un cost care să se încadreze în 
prevederile bugetare alocate cu această destinație, astfel încât acestea să asigure 
efectuarea și primirea de apeluri, transmiterea și primirea de informații online. 

De asemenea, se impune ca toți cei care utilizează servicii de telefonie și internet 
să se încadreze în limitele de resurse alocate și să nu genereze costuri suplimentare 
abonamentelor, cu excepția anumitor cheltuieli efectuate în interes de serviciu (ex. 
SMS pentru parcarea autoturismelor, cu ocazia deplasărilor în municipiul reședință de 
județ la diverse instituții.). Toate depășirile peste valorile abonamentelor se vor imputa 
persoanelor în cauză. 

Aprobarea normativelor de cheltuieli pentru serviciile de telefonie și internet este 
susținută și prin procesul verbal de constatare nr. 4986 din 12.07.2018, întocmit ca 
urmare a misiunii de reefectuare a acțiunii de verificare de către Curtea de Conturi – 
Camera de Conturi a Judeţului Timiş. Auditorii publici externi din echipa de verificare 
au consemnat în procesul-verbal următoarea recomandare cu privirea la măsurile 
concrete ce trebuie luate: „Adoptarea unei Hotărâri de Consiliu local prin care să fie 
aprobate cuantumul și oportunitatea consumul de astfel de servicii de telefonie mobilă 
și internet la nivelul administrației publice locale a comunei Dudeștii Noi”. 

Limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli cu telefonia 
mobilă și internetul sunt următoarele: 

1. Primarul, viceprimarul și administratorul public ai comunei Dudeștii Noi – 450 
lei / persoană / lună; 

2. Funcționarii publici și personalul contractual din organigrama Comunei 
Dudeștii Noi, consilierii locali, personalul angajat din cadrul instituțiilor 
subordonate și personalul angajat al societăților comerciale la care comuna 
Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale  - 125 lei / persoană / lună. 

 
În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu 

amendamente. 
 
 
 
 
 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 
Alin-Adrian NICA 
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R O MÂ N IA  

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.  5288  din 25.07.2018 

 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2016 privind 

stabilirea unor normative de cheltuieli 
 
 

 
Având în vedere buna funcționare și organizare a instituțiilor publice locale de 

sine stătătoare și subordonate, dar și a societăților comerciale la care comuna Dudeștii 
Noi deține majoritatea părților sociale, indiferent de modul de finanțare a activității 
acestora și luând în considerare necesitatea alocării unor sume fixe în cadrul bugetului 
anual al instituțiilor publice locale  pentru cheltuielile, au fost aprobate normative de 
cheltuieli pentru acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme.  

Aprobarea limitelor de cheltuieli prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2016 a fost 
fundamentată juridic pe prevederile art. 1 alin. (2) și (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: 

„ (2) Normativele de cheltuieli privesc: acțiunile de protocol, dotarea cu 
autoturisme, precum și costurile pentru convorbiri telefonice. 

 (5) Unitățile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de 
natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv hotărâre a consiliului județean.” 

Hotărârea Consiliului local nr. 97 din 2016 este incompletă și este necesară 
modificarea și completarea ei, întrucât nu precizează și limitele pentru cheltuielile 
efectuate cu serviciile de telefonie și internet pentru abonamentele utilizate de către 
personalul din organigrama Comunei Dudeștii Noi, din instuțiile subordonate (Clubul 
Sportiv Comunal Dudeștii Noi) și din cadrul a societăților comerciale la care comuna 
Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale (S.C. BM-DN Torontal S.R.L. și S.C. 
AQUA TORONTAL S.R.L.). 

Pentru desfășurarea optimă a activităților curente, pentru transmiterea și primirea 
de informații, pentru schimbul intern și extern de documente este oportun și necesar ca 
fiecare persoană activă din cadrul instituțiilor Comunei Dudeștii Noi (demnitari, 
funcționari publici și personal contractual) să aibă în folosință un abonament de 
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telefonie și internet cu suficiente opțiuni și beneficii la un cost care să se încadreze în 
prevederile bugetare alocate cu această destinație, astfel încât acestea să asigure 
efectuarea și primirea de apeluri, transmiterea și primirea de informații online. 

De asemenea, se impune ca toți cei care utilizează servicii de telefonie și internet 
să se încadreze în limitele de resurse alocate și să nu genereze costuri suplimentare 
abonamentelor, cu excepția anumitor cheltuieli efectuate în interes de serviciu (ex. 
SMS pentru parcarea autoturismelor, cu ocazia deplasărilor în municipiul reședință de 
județ la diverse instituții.). Toate depășirile peste valorile abonamentelor se vor imputa 
persoanelor în cauză. 

Aprobarea normativelor de cheltuieli pentru serviciile de telefonie și internet este 
susținută și prin procesul verbal de constatare nr. 4986din 12.07.2018, întocmit ca 
urmare a misiunii de reefectuare a acțiunii de verificare de către Curtea de Conturi – 
Camera de Conturi a Judeţului Timiş. Auditorii publici externi din echipa de verificare 
au consemnat în procesul-verbal următoarea recomandare cu privirea la măsurile 
concrete ce trebuie luate: „Adoptarea unei Hotărâri de Consiliu local prin care să fie 
aprobate cuantumul și oportunitatea consumul de astfel de servicii de telefonie mobilă 
și internet la nivelul administrației publice locale a comunei Dudeștii Noi”. 

Luând act de toate cele prezentate mai sus, propun inițierea unui proiect de 
hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 
 
 

Inspector II 
 

Cosmin UNGUREANU 
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RO MÂ NI A  

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. ........ din  31.07.2018 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2016 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. (2) și (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) Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr.  5289 din 25.07.2018, 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;  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 5288/25.07.2018; 

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 și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și ale 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. 
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Art. I. – Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 2016 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Normativele de cheltuieli privesc: acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, 

consumul de carburanți și prestările de servicii de telefonie mobilă.” 
2. Se introduce un nou articol 31, care va avea următorul cuprins: 
„Art. 31. – (1) Conducătorii entităților menționate la art. 1 alin. (1) aplică normativele de 

cheltuieli pentru prestările de servicii de telefonie mobilă prevăzute în anexa nr. 3, cu 
încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, dispunând asupra tipului de abonament și a 
beneficiilor de telefonie și internet mobil pe care le vor primi fiecare dintre utilizatorii: aleșii 
locali, funcționarii publici și personalul contractual din organigrama comunei Dudeștii Noi, 
personalul angajat din cadrul instituțiilor subordonate, respectiv personalul angajat al 
societăților comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale. 

(2) Toți utilizatorii de servicii de telefonie mobilă și internet contractate de către 
comuna Dudeștii Noi se vor încadra în limitele de resurse alocate și nu vor genera costuri 
suplimentare abonamentelor. Toate depășirile peste valorile abonamentelor se vor imputa 
persoanelor în cauză, cu excepția anumitor cheltuieli efectuate în interes de serviciu 
aprobate de către conducătorul entității, cum ar fi, dar nelimitându-se la acestea: SMS-uri 
pentru parcarea autoturismelor, diverse taxe legale care se plătesc prin SMS, alte cheltuieli 
necesare deplasărilor în interes de serviciu. 

(3) Periodic, în funcție de evoluția indicelui de inflație, a prețurilor și a tarifelor, prin 
dispoziția ordonatorului principal de credite, la propunerea celorlalți conducători ai entităților 
menționate la art. 1 alin. (1), se vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în 
anexa nr. 3.” 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
4. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3, în forma cuprinsă în anexă, care este 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 

mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, conducătorilor intituțiilor publice locale subordonate și societăților comerciale la 
care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariadudestiinoi.ro. 

          
       
  
 

 

 

 
 
 
 
 
F3/A1 
AAN/AAN 
Ex.4 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 
  ? …………………………….………………………… 

 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,    

? …………………………….………………………… 

Dumitru-Florin SÂRCĂ 

L.S. 
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Anexa 
la Hotărârea Consiliului Local nr. ..../ 31 iulie 2018 

 
 
 

Anexa nr. 3  
la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/29 august 2016 

 
 
 
 
 
 

LIMITELE MAXIME 
 

în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă și internet mobil utilizate de 
către personalul din organigrama comunei Dudeștii Noi, din instuțiile subordonate și din cadrul a societăților 

comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține majoritatea părților sociale 
     

    

 
 Entitățile și persoanele care pot efectua cheltuieli cu serviciile de 

telefonie mobile și internet 
Limita maximă 

 
  lei / persoană / lună1 

 I.  I.  Comuna Dudeștii Noi  

 
1. Primarul, viceprimarul, secretarul și administratorul public ai comunei 

Dudeștii Noi 
450 

 2. Consilierii locali 125 

 

3. Funcționarii publici și personalul contractual din organigrama comunei 
Dudeștii Noi 
 

125 

 
 II. Instituții publice locale subordinate   

 
 Personalul contractual (de conducere și execuție) 
 

125 

 
 III. Societăți comerciale la care comuna Dudeștii Noi deține 

majoritatea părților sociale 
 

 
 Personalul contractual (de conducere și de execuție) 125 

 
   

 
 
 
 

                                            
1 Limita se calculează la nivelul întregului an, putându-se face compensări între lunile aceluiași an 
calendaristic. 


