ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr. 34 din 28.03.2018
privind unele masuri pentru darea în folosință a investiției „Acoperire teren
handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, Comuna Dudeștii Noi”

Iniţiator:
Primar,
Alin-Adrian NICA

Aviul favorabil al
secretarului
comunei

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din
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Avize necesare:
ECOF
JUREX
EDUX

28.03.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 2474 din 28.03.2018
privind unele masuri pentru darea în folosință a investiției „Acoperire teren
handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, Comuna Dudeștii Noi”
Având în vedere prevederile:
a) Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2018 privind modificarea și completarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004;
b) Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Dudeștii Noi cu modificările ulterioare;
c) Hotărârii Consiliului Local nr.70/2015 privind delegarea gestiunii Serviciului
public de administrare a domeniului public și privat,
d)Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2306/23.03.2018 privind
execuția lucrărilor de construcții aferent einvestiției Construire acoperire teren
handbal.
În consecinţă, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma iniţială sau cu
amendamente.

Primarul comunei Dudeștii Noi
Alin-Adrian NICA
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA
COMUNEI DUDEȘTII NOI

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 4732 din 28.03.2018
privind unele masuri pentru darea în folosință a investiției „Acoperire teren
handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, Comuna Dudeștii Noi”
Având în vedere prevederile:
a)

Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2018 privind modificarea și completarea

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004;
b)

Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2018 privind aprobarea bugetului local al

comunei Dudeștii Noi cu modificările ulterioare;
c)

Hotărârii Consiliului Local nr.70/2015 privind delegarea gestiunii Serviciului

public de administrare a domeniului public și privat,
d)Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2306/23.03.2018 privind
execuția lucrărilor de construcții aferent einvestiției Construire acoperire teren
handbal.
propun propun inițierea unui proiect de hotărâre.
Inspector II
Cosmin UNGUREANU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. ______ din 28.03.2018
privind unele masuri pentru darea în folosință a investiției „Acoperire teren
handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24, Comuna Dudeștii Noi”

a)

b)
c)
d)

Analizând prevederile:
Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2018 privind modificarea și completarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004;
Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Dudeștii Noi cu modificările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Local nr.70/2015 privind delegarea gestiunii Serviciului public
de administrare a domeniului public și privat,
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2306/23.03.2018 privind
execuția lucrărilor de cosntrucții aferent einvestiției Construire acoperire teren
handbal.

luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.2474/2018, calitate acordată de prevederile 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 specialitate al primarului,
înregistrat sub nr.2473/2018;
c)raportul Comisiilor de specialitate ECOF, JUREX și EDUX 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 și circulația
proiectelor de hotărâri ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. (1) şi
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre
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Art. 1. - (1) Investiția „Acoperire teren de handbal, Calea Sânandreiului, nr. 24,
Comuna Dudeștii Noi” se denumește în continuare „Arena Sportivă Dudeștii Noi”.
(2) Denumirea nouă menționată la alin. (1) se va folosi în continuare în toate
documentele financiar-contabile, inclusiv prin modificarea corespunzătoare a
denumirii bunului inclus în Cartea Funciară nr. 400293 Dudeștii Noi.
Art. 2. - Poziția nr. 113 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Dudeștii Noi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

113.

1.6.2.
n.c.

Arena
Sportivă
Dudeștii
Noi

Situată
la
adresa
Calea
Sânandreiului, nr. 24, înscrisă în
C.F. nr. 400293, suprafața 1156 mp
Teren
în
intravilan
aferent
2
construcției, S = 1.836 m

2018

1.102.185,18
lei

Comuna
Dudeștii
Noi

108.324

Art. 3. - Arena Sportivă Dudeștii Noi se dă în administrarea S.C. BM-DN
TORONTAL S.R.L., modificându-se în acest sens contractul de delegare a Serviciului
Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.
Art. 4. 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

Camelia MINGEA

 …………………………….…………………………
L.S.

F2/A2
LL/LL
EX.4
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Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
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