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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 3 din 25.01.2017 

privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara 'Polul de Crestere Timisoara' 

 
 

Având în vedere : 
a)  H.C.L. nr. 36/2008 privind aprobarea participării comunei Dudeştii Noi  la 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creştere Timişoara”; 
b) H.C.L. nr. 09/2009 privind aprobarea actului constitutiv si al statutului Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Polul de crestere Timisoara 
c) H.G. nr. 1.149/18.09.2008 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 998/2008 

pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii 
din programele cu finanţare comunitară şi naţională; 

d) H.G. nr. 1.513 din 19 noiembrie 2008 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 
998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se 
realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională  

e) H.G. nr. 998/27.08.2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se 
realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională;  

f) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
g) Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate 
de dezvoltare urbană; 

 
-luând act de: 

 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.293/2017, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), teza a 
II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către 
administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr.292/2017,   

c) raportul Comisiei de specialitate  JUREX  a Consiliului Local, 
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 consiliu local 
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 
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având la bază prevederile art.11, art.12, art.13, art. 36, alin.2, lit.e,  alin.7, lit.c, art. 45 
alin (2), lit.f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre 

 
 
Art. 1. - Se aproba Actul aditional nr. 3 la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara 'Polul de Crestere Timisoara', conform Anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
           
            Art. 2 - Se desemneaza dl. Alexandru Vasile Mircea MANGA, consilier juridic in 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 'Polul de Crestere Timisoara', ca persoana 
imputernicita sa intreprinda demersurile de autentificare a Actului aditional nr.3, aprobat prin 
Art. 1, precum si pentru inregistrarea acestuia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.  

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

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiş, primarului 
comunei Dudeştii Noi, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la avizierul Primăriei 
Comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro.- 

 
            

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 12  voturi pentru,  0 voturi împotrivă-, 0 
voturi abțineri - din 12 consilieri locali prezenți. 
 
 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Camelia MINGEA 

L.S. 


