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Nr. 34662/15.07.2021   
 
 Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș,  in conformitate cu prevederile art.136 din OUG 
nr 57/2019  privind Codul administrativ,  am inițiat si elaborat următorul  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
    privind rectificarea bugetului local al UAT comuna Dumbrăvița pe anul 2021, pe care 
vi–l înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul 

de aprobare nr. 34663/15.07.2021 
 

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, Județul Timiș, întrunit în ședință ordinară; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art.1 alin (2) lit. a) și art.19 alin (2), art.20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, privind 

finanțele publice locale;  
e) art 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ; 
 
              Luând act de: 
              a) referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr.34663/15.07.2021, al primarului comunei Dumbrăvița, prin care 
se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului de 
hotărâre;  

              b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr. 43/20.04.2021, privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al UAT comuna Dumbrăvița pentru anul 2021; 

c) Nota de fundamentare nr.34664/15.07.2021, întocmită de Biroul contabilitate, taxe 
și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin care se motivează și se 
solicită adoptarea hotărârii de rectificare a bugetului local al UAT Dumbrăvița, 
pentru anul 2021. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art 196 
alin. (1) lit a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local 
al comunei Dumbrăvița  

 
                                                      HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. Se rectifică bugetul local al U.A.T comuna  Dumbrăvița pe anul 2021, cu suma 
de 7.767 mii lei, prin includerea în bugetul de venituri și cheltuieli al UAT a veniturilor  încasate 
ce nu au fost estimate și cuprinse în bugetul inițial al instituției, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
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Art. 2. Se adaugă și se modifică valoarea obiectivelor de investiții, conform anexei nr.2 
la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Dumbrăvița prin Biroul contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei Comunei Dumbrăvița. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică conform  prevederilor OUG nr.57/2019,  privind 
Codul administrativ în termenul prevăzut de lege: 

 
 Instituției Prefectului – județul Timiș; 
 Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timiș (Activitatea de Trezoreriei și 

Contabilitate Publică) 
 Primarului comunei Dumbrăvița; 
 Biroului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița; 
 Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției; 

 

              INIŢIATOR, 
      PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVIŢA                Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                             SECRETAR GENERAL AL UAT DUMBRĂVIŢA 
                   ……………………….                                
                    Horia-Grigore BUGARIN                                  ………………………… 
                                                                             L.S.           Diana-Ramona MARINCHI 
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       Nr. 34663/15.07.2021 

 
       Primarul comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art 136 alin 1 coroborat cu 
alin 8 lit a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat si elaborat următorul: 
 

REFERAT DE APROBARE  

      La proiectul de hotărâre nr.34662/15.05.2021, privind rectificarea bugetului local al UAT 
comuna Dumbrăvița pe anul 2021, pe care vi–l înaintez spre analiză și dezbatere odată cu 
proiectul de hotărâre; 

     Având la bază prevederile: 

a) art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 și alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a, art 
196 alin 1 lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

b) art. 5, alin. (2) și art.19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;  

 
        Luând act de: 
 

a) Nota de fundamentare nr.34664/15.07.2021, întocmită de Biroul contabilitate, 
taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin care se motivează 
și se solicită adoptarea hotărârii de rectificare a bugetului local al UAT 
Dumbrăvița, pentru anul 2021; 

b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr.43/20.04.2021, privind aprobarea     
bugetului de venituri si cheltuieli al UAT comuna Dumbrăvița pentru anul 2021. 
  

               În conformitate cu prevederile art.19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările și completările care stipulează că: ,,pe parcursul exercițiului 
bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. 
a) și b), … ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”, 
rezultă necesitatea rectificării bugetului local al UAT comuna Dumbrăvița prin act 
administrativ al autorității deliberative, respectiv hotărâre a Consiliului Local Dumbrăvița.  

             În consecinţă, ținând cont de execuția bugetului UAT comuna Dumbrăvița pe cele 
două secțiuni, conform extraselor de cont emise de Trezoreria municipiului Timișoara la 
30.06.2021, am iniţiat şi elaborat  proiectul de hotărâre nr.34662/15.07.2021, privind 
rectificarea bugetului local al UAT comuna Dumbrăvița pe anul 2021. 

             Drept urmare, faţă de cele constatate și menționate mai sus,  în conformitate cu 
prevederile legale (art.19 alin (2) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
coroborate cu ale art. 129, alin. (2), lit b), alin. (4) lit. a), art 196 alin (1) lit a), din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ), susțin și propun Consiliului Local să 
supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 34662/15.07.2021, în formă 
redactată. 

 



ROMÂNIA                                                                                                   Str. Petőfi Sandor nr. 31 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                  e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRĂVIŢA                                web: www.primaria-dumbravita.ro 
PRIMAR 
 

    Anexez la prezentul referat de aprobare a proiectului de hotărâre:  
 

a) Nota de fundamentare nr.34664/15.07.2021, întocmită de Biroul contabilitate, taxe 
și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin care se motivează și se 
solicită adoptarea hotărârii de rectificare a bugetului local al UAT Dumbrăvița, 
pentru anul 2021; 

b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr.43/20.04.2021, privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al UAT comuna Dumbrăvița pentru anul 2021. 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVIŢA 

                                                                                    
                                                         ……………………….                                

                                                      Horia-Grigore BUGARIN   











Agenda culturală Dumbrăvița 2021

Nr. Denumirea activității Organizator Locul desfășurării Cheltuieli Perioada Observații
1 Concert de dragobete

Orchestra Musica Sacra 
Temeswar

online - 24 februarie

2 Concert de paști
Orchestra Musica Sacra 
Temeswar

online 4000 4 aprilie

3 Maratonul toleranței Școala Gimnazială Dumbrăvița Școala Gimnazială Dumbrăvița 1500 mai

4 Simpozionul elevilor Școala Gimnazială Dumbrăvița Școala Gimnazială Dumbrăvița 2600 iunie

5 Ziua internațională a copiilor Primaria Dumbravita Parcul central 3800 1 iunie

6 Ruga ortodoxa Primaria Dumbravita Parcul central 8000 20 iunie

7 Concert
Asociația Maghiară din 

Dumbrăvița
Parc central 500 16 iulie

8 Scena de acasă Trib Art - 10000 24 iulie Concerte in locații neconvenționale

9 Scena de acasă Trib Art - 10000 31 iulie Concerte in locații neconvenționale

10 Scena de acasă Trib Art - 10000 7 August Concerte in locații neconvenționale

11 English summer school: When music speaks Boșcovici Carla Școala Gimnazială Dumbrăvița 1500 2-8 august Ediția a VII-a. Activități în limba engleză pentru elevii de 
gimnaziu. Tematica: When music speaks

12 Muzica din filme Asociatia Art Time Parc Central 10000 14 August
Programul artistic consta in muzica de film. Propunerea 
include un ecran pozitionat in spatele scenei unde vor fi 
proiectate secvente din filme.

13 Dumbravita Live Media Cult Parc Central 4000 21 August Legende, povești și premiere ale Banatului! O întâlnire 

valoroasă cu istoricul Ioan Hațegan, membru al Academiei 

Române, filiala Timișoara.

Un cercetător al  Banatului, Cetățean de Onoare al 

Timișoarei.O intâlnire cu povești, întrebări și răspunsuri.

14 Sunlight theatre Asociatia Artmedia Parc Central 2000 28-29 August
Teatru

15 (Car)casa Polivalenta ACIA Sala polivalentă 43000 septembrie
Lucrare de artă în spațiul public. Sala polivalenta

16 Teatru de papusi Teatrul Merlin Timisoara - 2000 5 septembrie
Teatru pentru copii

17 Zilele Dumbrăviței

Primăria Dumbrăvița Parc central 40000

11-12 septembrie

130 de ani de atestare

The Skywalkers Parc central 2000
O formatie alcatuita din 4 tineri muzicieni care abordeaza 
stiluri muzicale din zona rock, cu influente pop soul si funk.

Teatrul Merlin Timisoara Parc central 4000
Teatru de păpuși

Asociația Maghiară din 

Dumbrăvița
Casa tradițională maghiară 2700 Prezentare istorie Dumbrăvița, Expoziție 'Istoria în fotografii', 

Activități, Baranta, Serată de romanțe
The different class Parc central 2000

Targ producatori, targ artisti locali, sezatoare
Orchestra Musica Sacra 
Temeswar

Casa de cultură 5000 Concert de operă vieneză /jazz. Contesa de Chicago, Ball la 
Savoy, The flower from hawaii

Bogdan Nueleanu Casa de cultură 8000
Expozitie de artă



18 Festivalul tocăniței Primăria Dumbrăvița Parc central 5000 septembrie

19 Festivalul de film TGIFF APEC
Parc central
Sala polivalenta

30000 15-19 septembrie

20 Balul strugurilor Asociația Maghiară din 

Dumbrăvița
Casa de cultură - 25 septembrie

Bal traditional organizat de Formatia
 Gospodinelor din Dumbravita

21 De la Lucian Blaga la Robert Șerban ATEM Biserica Reformata 3700 30 septembrie O activitate culturala care are la  baza poezia, însoțită de 
acorduri muzicale

22 Simpozion de sculptură Bogdan Nueleanu Casa de cultura 20000 septembrie
Organizarea unui simpozion de sculptura in metal, 
abordandu-se genul de sculptura cu ajutorul tehnicii sudurii. 
Vor participa artisti locali care vor realiza lucrari pentru 
comunitate.23 Tradiții de recoltare a porumbului

Asociația Maghiară din 

Dumbrăvița
Lan de porumb - septembrie

Recoltarea porumbului ca pe vremuri

24 Ruga Bisericii catolice Consiliul bisericii catolice Biserica catolică 8000 3 octombrie

25 Dumbravita Live Media Cult - 4000 octombrie
Povești de succes locale-antreprenori de succes, parte a 

comunității!

26 Teatru la catedră Asociatia Teatru pentru tine Scoala Gimnaziala 15500
octombrie - 
decembrie

Un proiect dedicat copiilor, prin care vor fi realizate 5 piese de 
teatru de papusi, bazate pe povesti spuse de copii.

27 Concert muzica clasica
Orchestra Musica Sacra 
Temeswar

Parc central 5000 octombrie
Concert Anotimpurile - Antonio Vivaldi (4 concerte pentru 

vioară și orchestră cântate integral)

28
Concurs de interpretare
a cântecelor populare Oszirozsa

Școala Generală Dumbrăvița
ISJ Timiș

Biserica catolică
Școala Gimnazială Dumbrăvița
Sala de ceremonii

Casa de cultură

8600 22-24 octombrie
Ediția a XII-a. Concurs pentru elevii din 17 județe, câștigători 

ai fazelor județene. Păstrarea și perpetuarea cântecului 

popular maghiar. Descoperirea și sprijinirea tinerelor talente.

29 Ziua Reformației Consiliul bisericii reformate Biserica reformată 8000 31 octombrie

30 Concert Electric Fundația Hațegan Casa de cultură - 10 noiembrie
Proiect muzical inovativ care îmbină stilurile mai multor 

artiști sub o singură umbrelă muzicală

31 Șezătoare confecționare coronițe de advent
Consiliul bisericii catolice
Consiliul bisericii reformate

Biserica reformată
Biserica romano catolică

- 15 noiembrie
Confectionare coronite specifice

32 Dumbravita Live Media Cult - 4000 4 decembrie

O seară caritabilă, un concurs de cultură generală, 

participarea sub formă de donație, banii strânși vor fi 

direcționați către școală, sau pt un caz aparte.

Un eveniment în prag de sărbători de iarnă!

La evenimente pot fi prezenți și artiști!

33 Datini și obiceiuri maghiare de Crăciun Asociația Maghiară din 

Dumbrăvița
Casa de cultură - decembrie

Șezătoare de Crăciun, colinde

34 Serbarea Crăciunului

Primăria Dumbrăvița

Casa de cultură

12500

decembrie
Orchestra Musica Sacra 
Temeswar

7000
Concert de Craciun

Teatrul Merlin Timisoara 2000
Teatru de papusi
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