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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 117 din 25.11.2015 

privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru evenimentul „Spectacol de colinde 
și obiceiuri tradiționale de Crăciun” din data de 13 decembrie 2015 

 
În scopul asigurării bunei organizări a evenimentului „Spectacol de colinde și obiceiuri 

tradiționale de Crăciun”, pentru asigurarea siguranței artiștilor și a spectatorilor, 
 
ținând cont de estimarea prezenței unui număr de spectatori mai mare decât 

capacitatea sălii de spectacole a Casei de Cultură Dudeștii Noi, 
 
având în vedere:  
a) art. 3, art. 4 alin. (3), art. 16 și art. 19 din Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2014 privind aprobarea Agendei cultural-sportive 
şi de tineret pentru anul 2015;  

c) Dispoziția Primarului nr. 176/2015, pentru rectificarea bugetului alocat activităților 
culturale, educative și sportive în comuna Dudeștii Noi, în anul 2015, 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 9277/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 

comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 9276/2015,  

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX  ale Consiliului 

Local al Comunei Dudeștii Noi, 

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 consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 
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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 Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Intrarea la „Spectacolul de colinde și obiceiuri tradiționale de Crăciun” din data 
de 13 decembrie 2015, organizat la Casa de Cultură Dudeştii Noi, este gratuită. 

 
Art. 2. - Primarul comunei poate oferi invitații gratuite de participare la evenimentul 

descris la art. 1 alin. (1) următoarelor persoane: 
a) câte unui membru din familia membrilor Ansamblului de dansuri şi tradiţii populare 

„DUDEŞTEANA”; 
b) personalități locale sau județene. 
 
Art. 3. - (1) Se însărcinează doamna bibliotecar Daniela BUTARIU cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu pentru  realizarea evenimentului descris la art. 1 alin. (1).  
(2) La sfârşitul evenimentului, doamna bibliotecar va întocmi un raport financiar însoţit 

de documente justificative, ca anexă la proiectul de eveniment. 
 
Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, doamnei bibliotecar Daniela BUTARIU, precum și prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Tamara-Rodica NIȚĂ 

L.S. 


