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HOTĂRÂREA 
nr.  113 din 20.09.2016 

privind analizarea cererii nr. 23/29.08.2016 a S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. 

 
 

Având în vedere: 

a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și 
completările ulterioare; 

b) art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităților administrativ 
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau care dețin direct ori indirect o participație 
majoritară; 

c) art. 36 alin (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 9129/2016, calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea 
nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)  raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.9128 /2016;    

c)  raportul comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX,URDES  ale 
Consiliului Local; 

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 şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale 
consiliului  local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
   având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (3),  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, 
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      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă achiziționarea lunară de tichete de masă în valoare de 9,41 

lei/salariat/zi lucrătoare pentru angajații societății BM-DN TORONTAL S.R.L. 

(2) Se aprobă majorarea fondului de salarii existent la zi  cu suma de 2.000 lei pe 

lună pentru angajații societății BM-DN TORONTAL S.R.L. 

(3) Se însărcinează administratorul societății BM-DN Torontal SRL să recalculeze 

salariile în funcție de normarea pe ora lucrată. 

(4) Se însărcinează administratorul societății BM-DN Torontal SRL să realizeze 

normarea pe ora de lucru în funcție de specificul fiecărei activități desfășurate 

(5) Se aprobă achiziționarea lunară de consultanță juridică în cuantum de 

maximum  500 lei/lună . 

(6) Se aprobă  achiziționarea unui utilaj de subtraversare cu accesorii în valoare 

de maximum 4.080 euro +T.V.A. pentru societatea BM-DN TORONTAL S.R.L. 

Art. 2. – Se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în 

conformitate cu atribuțiile ce le revin, următoarele persoane: 

a) reprezentantul comunei Dudeștii Noi în adunarea generală a S.C. BM-DN 

TORONTAL S.R.L.; 

b) administratorul S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 

prefectului judeţului Timiş, S.C. BM-DN Torontal S.R.L., reprezentantului comunei 

Dudeștii Noi în adunarea generală a S.C. BM-DN TORONTAL S.R.L. şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi 

prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
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PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Maria CÎRJĂ 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

http://www.pcdn.ro/

