ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 11 din 26 februarie 2014
privind construirea unei săli de sport în comuna Dudeştii Noi prin
programul ”Săli de sport” prin Compania Naţională de Investiţii S.A.
Analizând prevederile:
Hotărârii de Guvern nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru derularea Programului Săli de Sport prin Compania
Naţională de Investiţii S.A. cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Dudeştii Noi, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3835 din 19 februarie 2014,
b) raportul de specialitate nr. 3834 din 19 februarie 2014,
c) raportul Comisiilor de specialitate EDUX, ECOF şi JUREX ale Consiliului
local,
analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4)
lit. d) 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. - Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii cu denumirea
”Construire Sală de sport în comuna Dudeştii Noi” pe terenul proprietatea
comunei, cu drept de administrare operativă Consiliul Local, în suprafaţă totală
de 11.487 m2, identificat prin Cartea funciară nr. 402610, nr. topo cc
431;432;435-450/41 accesând programul ”Săli de sport” prin Compania
Naţională de Investiţii ”CNI” – S.A.
Art. 2. - Se transmite terenul, liber de orice sarcini, în folosinţă gratuită către
CNI S.A. pe durata de execuţie a obiectivului de investiţie, prevăzut la art. 1.
Art. 3. - Consiliul Local se angajează să asigure finanţarea pentru lucrările
de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilităţi, respectiv
energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, întreţinerea şi
exploatarea obiectivului de investiţie, prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:
a) Compartimentului agricol, urbanism şi organizarea teritoriului din
cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi,
b) primarului comunei Dudeştii Noi,
c) prefectului judeţului Timiş,
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 …………………………….…………………………
Marius-Loredan IENCI

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

 …………………………….…………………………
Loredana- Adina-Mihaela LUCIU

L.S.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11
Total consilieri locali prezenţi: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2014
1+4
2
Comunicarea către prefectul judeţului )
/ /2014
2+3+5
/ /2014
3
Aducerea la cunoştință publică
)
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2014
3
5
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte )
/ /2014
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
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.”

