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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 112 din 19 noiembrie  2014 
privind aprobarea unor măsuri bugetare pentru comuna Dudeştii Noi 

 
Ţinând cont de: 
Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2009 privind înfiinţarea ansamblului de 

dansuri populare „DATINA” în cadrul Căminului Cultural al comunei Dudeştii Noi,  
 
Hotărârea Consiliului  Local nr. 23 din 17 septembrie 2012 privind modificarea 

denumirii Ansamblului de dansuri populare „Datina" Dudeştii Noi,  
 
Hotărârea Consiliului Local nr. 76/18 noiembrie 2013 privind aprobarea 

Agendei cultural-sportive şi de tineret pentru anul 2014, 
 
Ordonanţa Guvernului nr.  51/1998 privind îmbunătăţirea sistemelor de finanţare 

a programelor şi proiectelor culturale cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 8453/2014, 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. 8452/2014;   

c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, EDUX şi JUREX ale Consiliului 
local; 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriucuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 
ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit.a 

şi în temeiul art. 45 alin. (1) și a 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. 
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Art. 1. - (1) Se aprobă premierea membrilor care fac parte din Ansamblul de 
dansuri şi tradiţii populare „Dudeşteana”, pentru rezultatele deosebite obținute în anul 
2014. 

(2) Forma de premiere se stabileşte de către primarul comunei. 
(3) Premierea se va face în cadrul spectacolului-concurs  de colinde şi obiceiuri 

tradiţionale de Crăciun cuprins la poziția 16 din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 
76/2013 privind aprobarea Agendei cultural-sportive şi de tineret pentru anul 2014. 

 
Art. 2. - Se aprobă achiziţionarea de costume populare pentru grupa mică de 

dansatori al Ansamblului de dansuri şi tradiţii populare  „Dudeşteana”. 
 
Art. 3. - (1) Se aprobă premierea participanților la manifestările-concurs 

cuprinse la pozițiile 16 și 17 din anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 76/2013 privind 
aprobarea Agendei cultural-sportive şi de tineret pentru anul 2014. 

(2) Forma de premiere se stabileşte de către primarul comunei. 
(3) Premierea se va face în cadrul celor două evenimente. 
 
Art. 4. - Sumele necesare achiziţionării bunurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se 

suportă în limita sumelor alocate în bugetul local pentru capitolul Cultură, recreere și 
religie. 

 
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi, 

Ansamblului de dansuri şi tradiţii populare  „Dudeşteana", 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.-       

 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Ion BELBA                            
        Contrasemnează: 
                                                                                 SECRETAR, 

                 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 
L.S. ________________________ 
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