
 
 

 
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
Iniţiator: primarul comunei  

Dudeştii Noi Alin Nica 

 

Hotărârea 

Nr. 8 din 31 mar 2012 
privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea Asociaţiei Sportive 

„Pindul Dudeştii Noi” 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Legii bugetului de 
stat pe anul 2012 nr. 293/2011, 

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

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. ____ din _________ 2012, 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.  ____ din  __________ 2012,   

c) rapoartele Comisiilor de specialitate ECOF şi JUREX ale Consiliului 
Local, 

analizând dispoziţiile art. 12, art. 37 şi art. 36 alin. (2) lit. a) - d) combinate 
cu  cele ale alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. f), alin (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a)  punctul 14, din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 9 voturi pentru -
-- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul de 9 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, 
adoptă prezenta  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta 

hotărâre. 
 
 

Art.1.  Se aprobă alocarea sumei de 6 000 lei din bugetul local al comunei 
Dudeştii Noi pentru susţinerea Asociaţiei Sportive „ Pindul Dudeştii Noi”, in anul 
2012. 
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Art.2. Serviciul Administrativ Economic şi Resurse Umane din cadrul 
Primăriei Comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările 
corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local pe anul 2012. 

 
Art. 3.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei 
Dudeştii Noi, conducerii Asociaţei Sportive Pindul Dudeştii Noi şi Prefectului 
Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, publicaţia 
„Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro. 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Cons. Marcel-Lucian IENCI           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 

 
 
 
 
L.S. __________________________________ 
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