ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr.124 din 26.11.2015
privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE GRADINITA P+1E IN COMUNA
DUDESTII NOI, JUD. TIMIS”
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.123/2015 privind privind aprobarea Studiului
de Fezabiltate pentru investiția „Construire gradinita P+1E in Comuna Dudestii Noi, Jud.
Timis”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d), respectiv art. 39 alin. (2) și (4) și art. 44 alin. (1) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
a) documentul emis potrivit legii de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş;
b) avizul Direcției de Sănatate Publică Timiș;
c) documentul emis potrivit legii de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Timiș,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.9399/2015, 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 implementarea proiectului „CONSTRUIRE GRADINITA P+1E
IN COMUNA DUDESTII NOI, JUD. TIMIS”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Dudeștii Noi.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet www.primariadudestiinoi.ro.
Președintele de ședință,

 ………………….…………………………
Tamara-Rodica NIȚĂ

Contrasemnează:
secretarul comunei Dudeștii Noi
 …………………………….…………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

L.S.

Anexa la
Hotărârea Consiliului Local nr.124/26.11.2015

Caracteristici demografice, economice și tehnice pentru proiectul
„CONSTRUIRE GRADINITA P+1E IN COMUNA DUDESTII NOI, JUD. TIMIS”
1. Numărul de beneficiari directi deserviți de proiect este de 250 de prescolari, cadrele didactice si personalul auxiliar.
2. Populația totală a comunei este de 3.179 de persoane conform datelor rezultate la Recensământul din anul 2011 .
3. Valoarea totală a proiectului după cum rezultă din devizul general parte a Studiului de fezabilitate este de 2.296.173 lei la care
se adauga T.V.A. în valoare de 551.081 lei, din care C+M 1.643.744 la care se aduga 394.499 lei, respectiv 516.993 € la care se
aduga T.V.A. în valoare de 124.078 €.
4. Justificarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției realizată de către firma de proiectare SC BUILD D –
SIGN SRL. în Studiu de Fezabilitate la pag. 8, respectiv în analiza cost –beneficiu se însușesc de către consiliul local.
5. Caracteristicile tehnice prevăzute în proiect :
Proiectul are urmatoarele caracteristici tehnice:
Suprafaţa terenului
: 1 890,00 mp. care este ocupată după cum urmeaza:
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

-

Închideri perimetrale

: sarpanta din lemn ecarisat, ignifugat cu tabla zincata dublu-falt
: pereţi zidărie cu tencuială decorativă

6. Gradinita noua se va edifica pe locul actualei Gradinite, amplasament care este diferit de cel al Scolii Gimnaziale Dudeștii Noi, de
care din punct de vedere juridic aceasta apartine. Astfel, Scoala Gimnaziala Dudestii Noi este localizata in localitatea Dudestii Noi,
Calea Sanandreiului, nr. 5, iar noua Gradinita va fi edificata in localitatea Dudestii Noi, str. Postei, nr. 9 , intravilanul comunei, pe
parcela cu numarul cadastral 400254, conform C.F. nr. 400254.

