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HOTĂRÂREA 

Nr. 57 din 21 octombrie 2013 
 

privind realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Casei de Cultură Dudeştii Noi” 

 
Având în vedere referatul de aprobare  nr. 4615/17 octombrie 2013 din data de 

al domnului Nica Alin Adrian,  în calitate de primar al comunei Dudeştii Noi privind 
necesitatea şi oportunitatea  proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei 
de Cultură Dudeştii Noi”, Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate 
nr. 4616/17 octombrie 2013 prin care se propune depunerea documentaţiei necesare 
obţinerii unei finanţări prin „Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii 
pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum 
şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban”,  

 
Ţinând cont de cerinţele impuse solicitanţiilor pentru accesarea fondurilor prin 

„Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale 
în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale 
de drept public din mediul rural şi mic urban”, incluse în Ghidul solicitantului aprobat 
prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Rurale şi al Turismului cu nr. 1152/11.03.2011 si 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu nr. 2201/29.03.2011 

 
având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) combinat cu alin. (6) lit. a) 

punctul 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

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

HOTĂRÂRE 
 
Art. 1. – Realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

Casei de Cultură Dudeştii Noi” este de strictă necesitate şi oportun pentru 
susţinerea infrastructurii culturale existente, pentru diversificarea ofertei culturale şi 
pentru creşterea calităţii vieţii culturale în comuna Dudeştii Noi. 



 

 

 
Art. 2. – Se atesta faptul ca realizarea investitiei „Reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea Casei de Cultură Dudeştii Noi” face parte din strategia de dezvoltare locala a 
comunei Dudeştii Noi aprobată prin hotărârea de consiliu local nr. 55/ 30 martie 2007. 

Art. 3. –  Se aprobă Planul de activitate al Casei de Culturtă Dudeştii Noi  pentu 
următorii trei ani de la data punerii in funcţiune, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. –  Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi îşi exprimă acordul cu privire la 
depunerea documentaţiei în vederea contractării unei finanţări nerambursabile în 
cadrul „Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte 
culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru 
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban” pentru investitia 
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură Dudeştii Noi” 

Art. 5. –  Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi aprobă o contribuţie financiară 
proprie de 157.600 lei, reprezentând 20% din 788.000 lei  care reprezintă valoarea 
cheltuielilor necesare realizarii investiţiei. 

Art. 6. –  Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi confirmă următoarele 
declaraţii:   

a) va fi asigurată păstrarea destinaţiei clădirii ce urmează a fi reabilitată şi 
modernizată – Casă de Cultură, pe o perioadaă de minim 15 ani de la data punerii ei 
in funcţiune. 

b) Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi se angajează să suporte de la bugetul 
local cheltuielile de mentenanţă si gestionare a Casei de Cultură Dudeştii Noi pentru 
o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.  

 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi 
şi prefectului judeţului Timiş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul 
Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 
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PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
M a r c e l - L u c i a n  I E N C I  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
Nicolae GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/


 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului1+4)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

                        
 

 


