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HOTĂRÂREA 

Nr. 50 din 30 sep 2011 
 

privind aprobarea taxei de închiriere a unui spaţiu de la Căminul Cultural pentru firma 
furnizoare a televiziuni prin cablu 

 
 
 

Ţinând cont de necesitatea creşterii nivelului de trai în localităţile rurale şi de impactul 
furnizării informaţiei în mediul rural, fiind unicul furnizor al televiziuni prin cablu, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c); alin. 4 lit. c). alin. (5) lit. b) ; din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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

înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.  _______________,   

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dudeştii Noi, 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 
 
Art.1.- Se aprobă închirierea unui spaţiu de 10 m2 ( una încăpere ) din clădirea Căminului 
Cultural, pentru furnizorul televiziunii prin cablu din localitatea Dudeştii Noi. ( S.C. DIGITAL 
CABLE SYSTEMS S.A. ) 
 
 
Art. 2.   (1) Chiria pentru spaţiul ca locaţie este de 1 000 lei / lună. 
 ( 2)  Pentru consumul de energie electrică chiriaşul se obligă să îşi monteze subcontor 
electric. 
 



 
 
Art.2.- Prezenta se comunică: 

a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi Contencios 
Administrativ; 

b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) O.C.P.I. Timiş. 
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local. 

 
  
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
F L O R E A  E L E N A  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 


