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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 123  din 26.11.2015 

privind aprobarea Studiului de Fezabiltate pentru investiția „Construire gradinita 
P+1E in Comuna Dudestii Noi, Jud. Timis” 

 
Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare; 

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum 
și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 
lucrări de intervenții,  

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

inițiator, înregistrat sub nr.9398/2015, 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, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. d) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

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. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiția „Construire gradinita P+1E 
in Comuna Dudestii Noi, Jud. Timis” ai cărui indicatorii tehnico-economici sunt cuprinși în 
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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             Art. 2. - 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. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Tamara-Rodica  NIȚĂ 

L.S. 



3 

 

ANEXA  
la Hotărârea nr. 123 din 26.11.2015 

 
Indicatorii tehnico - economici ai  proiectului: „Construire gradinita P+1E in Comuna 

Dudestii Noi, Jud. Timis” 
 

Indicator 

Valoare totala investitie inclusiv TVA  2.847.254 lei 

DIN CARE C+M inclusiv TVA  2.038.243 lei 

Durata de realizare  36 luni 

Capacitati  Suprafaţa terenului:  1 890,00 mp. 
care este ocupată după cum urmează: 
 
Suprafaţa construită desfăşurată clădiri:     
628,08 mp. 
Suprafaţa terenuri exterioare:     250,00 
mp. 
Suprafaţa alei pietonale si auto:     300,00 
mp. 
Suprafaţa zone verzi:     712,00 mp. 
 
Indicii de utilizare ai construcţiei rezultaţe 
şi parametri principali sunt: 
-Regim de înălţime        :  parter + etaj 
parţial  
-Arie construitã AC.:  628,08 mp. 
-Arie construitã desfăşurată ACd. :  939,26 
mp. 
-Volum construit total:  3333,00 mc.  
-Fundaţii                                 :  izolate sub 
stâlpi, continue, din beton armat  
                                                             
perimetral sub soclu. 
-Structura portantă                    :  structura 
mixta din zidarie autoportanta cu  
   stalpisori, centuri si frinzi de b.a. pentru    
corpul parter si structura in cadre din b.a. 
si  zidarie de blocuri ceramice eficiente 
pentru  corpul de cladire P+1E; 
-Învelitoare                  :   sarpanta din 
lemn ecarisat, ignifugat cu tabla  zincata 
dublu-falt 
-Închideri perimetrale                  :   pereţi 
zidărie cu tencuială decorativă 

 


