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                R O MÂ NI A  

    JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

Hotărârea 
Nr. 65  din 21 iulie 2014 

 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv şi Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Torontal 

 
 

Având în vedere:  
a) Hotărârea nr.1/14.07.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Torontal  
b) H.C.L. nr. 33/2014 privind aprobarea participării comunei Dudeştii Noi  la 

înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară denumită ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TORONTAL ; 

c) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
d) prevederile art. 35, alin. 3,4,5 şi 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale; 
e) prevederile art. 11, 12, 13 şi 36, alin.2, lit. e), alin.7, lit. c) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
luând act de: 
a) raporul de specialitate înregistrat sub nr. 6385/2014 al aparatului de 
specialitate al primarului 
 b) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr.6384/2014, 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; 
c)       raportul comisiilor de specialitate EDUX, JUREX şi ECOF  ale 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 şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale 
consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 
 
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea hotărâre: 

 
Art. 1. - Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Torontal  conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. - Se desemnează Loredana –Adina –Mihaela LUCIU, ca persoană 
împuternicită să întreprindă demersurile de autentificare a Actului adiţional nr.1, 



2 
 

aprobat prin Art. 1, precum şi pentru înregistrarea acestuia în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor, la Judecătoria Timişoara. 
 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

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

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, 
        Petre NEGRICIOIU                                       
                                                                                           SECRETAR, 

                  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 
 
 
L.S. ________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcdn.ro/
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Act Adiţional 

(nr. 1/ 14.07.2014) 

 

la 

ACTUL CONSTITUTIV  

al 

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  

„TORONTAL” 

 

 

Prin prezentul act adiţional, membrii Adunării Generale ai ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARĂ „TORONTAL”, reprezentată prin 

COMUNA BECICHERECU MIC, cu sediul în Becicherecu Mic, str. Calea 

Banatului, nr. 9, jud.Timiş cod fiscal 4691685, reprezentată prin persoana împuternicită 

în acest sens de către Consiliul Local Becicherecu Mic, respectiv BOBEŞ MARIA, 

domiciliată  în Sat Becicherecu Mic, str. Berzelor nr. 7, jud. Timiş, identificată cu C.I. 

seria TM nr. 942918, având C.N.P. 2660504354737, în calitate de asociat; 

COMUNA DUDEŞTII NOI, cu sediul în Dudeştii Noi, Calea Becicherecului, nr. 29, 

jud.Timiş, cod fiscal 16561131, reprezentată prin persoana împuternicită în acest sens 

de către Consiliul Local Dudeştii Noi, respectiv VIOLETA CRĂCIUN, domiciliată în 

Sat Dudeştii Noi, str. Calea Timişoarei nr. 7, jud. Timiş, identificată cu C.I. seria TM 

nr. 655784, având C.N.P. 2590415354799, în calitate de asociat; 

am hotărât modificarea Actului Constitutiv al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE  

INTERCOMUNITARĂ „TORONTAL” astfel: 

 

Art. 1 Se hotărăşte modificarea capitolului VII paragraful 2 al Actului Constitutiv al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TORONTAL” în sensul în care Consiliul Director 

va avea următoarea componenţă pe o perioadă de trei ani, respectiv: 

1. Preşedinte – NICU-VIOREL ONEŢ, domiciliat  în mun. Bucureşti, Aleea 

Coloana Infinitului bl. V, ap. 63, sector 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 500167, 

având C.N.P. 1820730430028,  
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2. Vicepreşedinte - Alin-Marian HÎLDAN, domiciliat  în Sat Becicherecu Mic, str. 

Trandafirului nr. 51, jud. Timiş, identificat cu C.I. seria TZ nr. 074058, având 

C.N.P. 1890815350013,  

3. Secretar - George-Bogdan SITAR, domiciliat în oraş Buziaş, str.Griviţei, nr.1, 

bl.D6, et.3, ap.9, jud. Timiş, identificat cu C.I. seria TM nr.714567, având C.N.P. 

1841201351586. 

 

Art. 2 Celelalte menţiuni ale Actului constitutiv al Asociaţiei rămân neschimbate. 

  

 

Prezentul Act adiţional a fost încheiat azi data de 14.07.2014, la ora 15:30, în 9 (nouă) 

exemplare originale, 1 (unul) pentru arhiva avocatului şi 8 (opt) pentru părţi, iar după 

prezentarea conţinutului actului, părţile au consimţit la semnarea tuturor exemplarelor. 

 

 

ASOCIAŢII                                                                                             Semnătura şi sigiliu 

 

Comuna Becicherecul Mic, jud. Timiş, 

prin  reprezentant Maria BOBEŞ             ______________________

        

 

Comuna Dudeştii Noi, jud. Timiş, 

prin  reprezentant Violeta Crăciun                  

______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
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efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2014  

2 Comunicarea către prefectul judeţului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoştință publică
2+3+5

)   /     /2014  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2014  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
3
)   /     /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.” 

 
 

Procedura de vot utilizată: „x”  DESCHIS  APEL NOMINAL  SECRET  
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV    DA/NU   HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL   DA/NU   

0.a. 
Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție    DA/NU  Se înscrie numărul 
de voturi determinat, 
potrivit majorității 
necesare: 

 

0.b. majorității consilierilor locali în funcție                             DA/NU    

0.c. majorității consilierilor locali prezenți                               DA/NU    

1.  Numărul consilierilor locali, potrivit legii  

2.  Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)  

3.  Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)  

4.  Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 6 + 7 + 8 + 11)  

5.   Numărul minim de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie adoptată (rând 5 = rând 0 și rând 5 ≥ rând 6)  

6.  Numărul voturilor „PENTRU”  

7.  Numărul voturilor „CONTRA”  

8.  Numărul voturilor „ABȚINERE”  

9.  Numărul consilierilor locali absenți motivat  

10.  Numărul consilierilor locali absenți nemotivat  

11.  Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini 
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv:  

 

  
NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul comunei, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia. 

            2. Dacă la rândul 11 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali 
respectivi, se menționează „nu este cazul”. 
Semnătura secretarului comunei sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de 

specialitate al primarului comunei căruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


