ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Hotărârea
Nr.49 din 25.05.2015
privind aprobarea realizării documentației tehnice și
stabilirea unor caracteristici pentru obiectivul de investiții „PROIECTARE ȘI
EXECUȚIE DEMOLARE CLĂDIRE POST DE POLIȚIE ȘI REMIZĂ PSI ȘI
REALIZARE CONSTRUCȚIE NOUĂ”
Analizând recomandările conținute în expertiza tehnică realizată de către S.C.
ARHITIM S.R.L. nr. 279/21.05.2015, care a evaluat clădirea pentru a decide
necesitatea intervenției structurale și măsurile de consolidare a construcției din
domeniul public al comunei situată la adresa Calea Sânandreiului nr. 22,
Având în vedere prevederile:
a) art. 45 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și
completările ulterioare,
b) art. 120 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
c) Hotarârii Consiliului Local Dudeștii Noi nr. 8/2015 privind aprobarea
bugetului local, al bugetului venituri proprii și a listei de investiții ale comunei Dudeștii
Noi pe anul 2015
d) 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. 5193/2015, 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. 205/2015;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dudeștii Noi, înregistrat sub nr. 5192 /2015,
c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul
dehotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri
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ale consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările
și completările ulterioare,
d) raportul Comisiei de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX
Consiliului Local,

și JUREX

a

având la bază prevederile art. 45 alin (3), art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (2)
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 modifică punctul 24 din Anexa nr. 3 la Hotarârea Consiliului Local
Dudeștii Noi nr. 8/2015 privind aprobarea bugetului local, al bugetului venituri proprii și
a listei de investiții ale comunei Dudeștii Noi pe anul 2015:
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
DEMOLARE CLĂDIRE POST DE
24.
POLIȚIE ȘI REMIZĂ PSI ȘI
REALIZARE CONSTRUCȚIE NOUĂ

237.000

340.000

2015-2016

Art. 2. - (1) Se aprobă realizarea documentației tehnice pentru obiectivul de
investiții „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DEMOLARE CLĂDIRE POST DE POLIȚIE
ȘI REMIZĂ PSI ȘI REALIZARE CONSTRUCȚIE NOUĂ”.
(2) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivul de investiții
„PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DEMOLARE CLĂDIRE POST DE POLIȚIE ȘI
REMIZĂ PSI ȘI REALIZARE CONSTRUCȚIE NOUĂ” care sunt prezentați în anexa
ce este parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Cheltuielile necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se suportă
din bugetul local al comunei Dudeștii Noi.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și
prefectului județului Timiș, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul
Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.pcdn.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Gheorghe CHIRVASITU

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.
F2/A0
NO/NO
EX.4
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI
Total consilieri locali în funcție: 11 Total consilieri locali prezenți: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abțineri: ____
Nr.
crt.
0
1
2

Data
ZZ/LL/AN

OPERAȚIUNI EFECTUATE
1

2

Adoptarea hotărârii

/
/

Comunicarea către prefectul județului1+4)

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

/2015
/2015

/ /2015
3
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
/ /2015
/ /2015
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință 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 și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință
publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului județului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului unității administrativ-teritoriale.”



DESCHIS
APEL NOMINAL
SECRET

Procedura de vot utilizată: „x” 
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV  DA/NU 
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL  DA/NU 
0.a.
Se înscrie numărul de
a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție  DA/NU
Hotărâre care se adoptă
voturi determinat, potrivit
0.b.
majorității consilierilor locali în funcție
 DA/NU
cu votul:
majorității necesare:
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
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ANEXA la H.C.L. nr.49 din data de 25.05.2015

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului:
„PROIECTARE ȘI EXECUȚIE DEMOLARE CLĂDIRE POST DE POLIȚIE ȘI
REMIZĂ PSI ȘI REALIZARE CONSTRUCȚIE NOUĂ”
Indicator
Valoare totală
investiție inclusiv TVA
Durata de realizare

Capacități minimale

Valori
237.000 lei, credit de angajament 340.000 lei
24 luni
 suprafață construită 200-240m2;
 regim de înălțime P+M;
 funcțiuni: 1 spațiu tehnic pentru centrală pe gaz și/sau
lemn, Poliție națională (3 birouri + 1 grup sanitar),
Poliție Locală (2 birouri + 1 grup sanitar), Remiză PSI
(garaj autoutilitară) și pod masardabil.
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