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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 122  din 26.11.2015 

privind unele măsuri organizatorice pentru desfășurarea concursului „Gospodarul 
satului” în comuna Dudeștii Noi 

 
Având în vedere prevederile art. 120 și 121 din Constituția României, revizuită, 
 
din dorința de a stimula conformarea voluntară în ceea ce privește măsurile de 

gospodărire comunală în comuna Dudeștii Noi,  
 
considerând că acei cetățeni/firme care contribuie la înfrumusețarea comunei trebuie 

stimulați, aceștia fiind la rândul lor modele pe aceia care au un grad redus de conformare, 
 

având la bază următoarele temeiuri juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 1-3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/16 octombrie 2008 privind unele 

măsuri de bună organizare a rugii comunei Dudeștii Noi; 
b) art. 27 art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

e) Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire şi 
înfrumuseţarea comunei Dudeştii Noi, cu modificările și completările ulterioare, 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 9287/2015, 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,  

b) 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 administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Începând cu anul 2015 se modifică denumirea concursului prevăzut la art. 1 
din Hotărârea Consiliului Local nr. 23/16 octombrie 2008 privind unele măsuri de bună 
organizare a rugii comunei Dudeștii Noi din „Gospodarii satului” în „Gospodarul satului”, 
denumit în continuare „concursul”. 

 
Art. 2. -  Concursul se desfășoară în fiecare an în perioada 1 ianuarie - 1 decembrie. 

 
Art. 3. - (1) Persoanele fizice care vor fi declarate câștigătoare în cadrul concursului 

vor fi recompensate, cu reducerea impozitelor și taxelor locale prin neaplicarea cotelor 
adiționale stabilite prin hotărârile anuale ale consiliului local privind impozitele și taxele 
locale. 

(2) Reducerile menționate la alin. (1) se aplică de la 1 ianuarie a anului următor 
desfășurării concursului. 

(3) Reducerile menționate la alin. (1) se acordă de către primarul comunei prin 
dispoziție, pe baza raportului Comisiei de concurs. 

(4) Reducerile menționate la alin. (1) se acordă doar persoanelor fizice care nu 
figurează la data acordării cu debite restante din anii anteriori la bugetul local. 

 
Art. 4. - (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului 

„Gospodarul satului” conform anexei, care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 
(2) În fiecare an, în funcție de necesități, primarul actualizează prin dispoziție 

regulamentul prevăzut la alin. (1). 
 

          Art. 5. -  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 

de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 

 
   

 

 

 

F3/A1 

AAN/AAN 
EX.4 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 ………………………….………………………… 

Tamara-Rodica NIȚĂ  

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU L.S. 
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Anexa 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2015 

 
 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului 
„Gospodarul satului” 

 
Art. 1. - Concursul anual „Gospodarul satului” este o competiţie între cetăţenii comunei 

având ca obiectiv final înfrumuseţarea comunei noastre. 
 
Art. 2. - Câştigătorii concursului vor fi selectaţi de către o comisie de concurs, 

denumită în continuare „Comisia”, care își desfășoară activitatea pe parcursul întregului an. 
 
Art. 3. - Comisia este compusă din cinci membri, după cum urmează: 
a) doi reprezentanți ai Consiliului Local; 
b) trei reprezentanți ai primarului. 
 
Art. 4. - Atribuțiile Comisiei sunt următoarele: 
a) își alege din rândul membrilor un președinte și un secretar și stabilește atribuțiile 

acestora; 
b) stabilește criterile de departajare ținând cont de prevederile prezentului 

Regulament; 
c) stabilește clasamentul celor mai buni gospodari și propune primarului, în fiecare an, 

maxim 25 de câștigători; 
d) colaborează cu aparatul de specialitate al primarului în vederea obținerii tuturor 

informațiilor necesare bunei desfășurări a activității; 
e) sesizează persoanele responsabile din aparatul de specialitate a primarului pentru 

luarea de măsuri, în cazul identificării unor situații care contravin măsurilor de gospodărire 
comunală stabilite de către Consiliul Local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 
privind unele măsuri de gospodărire şi înfrumuseţarea comunei Dudeştii Noi, cu modificările 
și completările ulterioare; 

f) alte atribuții stabilite prin acte administrative ale autorităților publice locale. 
 
Art. 5. - Comisia se întrunește semestrial și ori de câte ori este nevoie pentru analiza 

rapoartelor membrilor și pentru rezolvarea situațiilor apărute în desfășurarea concursului. 
 
Art. 6. - Membrii comisiei întocmesc fiecare câte un raport semestrial privind situația 

de pe fiecare zonă repartizată de către Comisie spre monitorizare. Pe baza însumării 
rapoartelor membrilor, Comisia elaborează un raport de informare semestrial pe care îl 
trimite autorităților publice locale. 

 
Art. 7. - În fiecare an, până la data de 15 decembrie, Comisia stabilește clasamentul 

persoanelor în funcție de criteriile de punctare și transmite autorității executive raportul final 
privind desfășurarea concursului și rezultatele acestuia în vederea stabilirii persoanelor 
câștigătoare. 

 
Art. 8. - La stabilirea criteriilor de departajare Comisia ține cont de următoarele: 
a) modul de întreținere de către persoanele fizice a domeniului public din fața 

gospodăriilor; 
b) modul de întreținere a clădirilor, curților și grădinilor aflate în posesia persoanelor 

fizice; 
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c) măsurile de înfrumusețare a domeniului public din fața gospodăriilor luate din 
proprie inițiativă de către persoanele fizice; 

d) implicarea în viaţa socială, culturală sau sportivă a comunei a persoanelor fizice; 
e) alte criterii specifice. 
 
Art. 9. - În cazul în care Comisia constată că un membru nu își îndeplinește atribuțiile 

în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, 
aceasta semnalează în scris acest lucru primarului care dispune de urgență înlocuirea 
acestuia cu un reprezentant propriu.  
 

Art. 10. - În realizarea atribuțiilor sale Comisia ia decizii prin votul majorității membrilor 
săi. Deciziile se înscriu în procesul-verbal de ședință. 
 

Art. 11. - Decizia Comisiei nu poate fi contestată, aceasta fiind definitivă. 
 
Art. 12. - Membrii Comisiei nu pot fi şi câştigători ai concursului. 

 


