ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 63 din 27.05.2016
privind aprobarea documentației tehnico - economice ale proiectului „ACOPERIRE
TEREN DE HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR. 24, COMUNA DUDEȘTII NOI”
Având în vedere prevederile:
a) art. 44 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 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.6477/2016, 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. 205/2014,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.6476/2016,
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX, ale Consiliului
Local al Comunei Dudeștii Noi,
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 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. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
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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. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru proiectul „ACOPERIRE
TEREN DE HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR. 24, COMUNA DUDEȘTII NOI” ai
cărui indicatori tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Maria CÎRJĂ

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F2/A1
LL/LL
EX.4
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ANEXA la Hotărârea nr. 63 din 27.05.2016
Indicatorii tehnico - economici ai proiectului
„ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR. 24, COMUNA
DUDEȘTII NOI”

Indicator
Valoare totală
investiție
Eșalonarea investitiei
Durata de realizare
Durata de amortizare

Capacități

Valori
925.103,02 lei la care se adaugă TVA în valoare de 185.020,60
lei
Toată investiția se realizează în 1 an
1 ani
10 ani
- acoperirea terenului de handbal din comună folosind un
sistem cu prelată PVC pe structură metalică. De asemenea
se propune realizarea unor grupuri sanitare și a altor
încăperi pentru vestiare, depozitare, etc. Iar deasupra
acestora să fie realizate tribune cu scaune din PVC
- număr scaune minim 140
-suprafata de joc ( S u = 800,00mp) ;
-suprafata gradene si circulatii ( S u = 253,00mp) ;
-intrare teren ( S u = 4,50mp) ;
-spatiu tehnic ( S u = 4,50mp) ;
-vestiar ( S u = 12,53mp) ;
-grup sanitar ( S u = 3,90mp) ;
-dusuri ( S u = 6,10mp) ;
-grup sanitar ( S u = 4,80mp) ;
-vestiar ( S u = 24,20mp) ;
-grupuri sanitare ( S u = 21,13mp) ;
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