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Proiect de hotărâre 
Nr. 36 din 28.03.2018 

privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție 
pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi Dudeștii Noi, județul 

Timiș”și aprobarea cofinanțării din bugetul local  
 

 

Inițiator: 
 

primar 
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  28.03.2018 

  



R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 2491 din 28.03.2018 

 
privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție 

pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi Dudeștii Noi, județul 
Timiș”și aprobarea cofinanțării din bugetul local 

 
 

Având în vedere încheierea contractelor de achiziție pentru investiția „Modernizare 

străzi în comuna Dudeștii Noi Dudeștii Noi, județul Timiș” 

- Contract de lucrări nr. 4123/10.07.2017 cu Elf Road SRL în asociere cu Eco-Bau 

Parc SRL pentru Lot I 

- Contract de lucrări nr. 4493/28.07.2017 cu Group DCM SRL pentru Lot II 

- Contract de servicii diriginte de șantier nr. 4278/18.07.2017 cu Sialco SRL pentru 

Lot I 

- Contract de servicii diriginte de șantier nr. 5103/29.08.2017 cu Sialco SRL pentru 

Lot I 

 

propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 
 

Administrator public 
 

Nicu-Viorel ONEȚ 
  



 
 

                       R OMÂ NI A   

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.  2490 din 28.03.2018 

privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție 
pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi Dudeștii Noi, județul 

Timiș”și aprobarea cofinanțării din bugetul local 
 

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) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare,  
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

ținând seama de prevederile: 
a) Ordonanței de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală din 09.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 666/2016 
privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru 
finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 
2016-2019; 

d) Contract de lucrări nr. 4123/10.07.2017 cu Elf Road SRL în asociere cu Eco-
Bau Parc SRL pentru Lot I 

e) Contract de lucrări nr. 4493/28.07.2017 cu Group DCM SRL pentru Lot II 
f) Contract de servicii diriginte de șantier nr. 4278/18.07.2017 cu Sialco SRL 

pentru Lot I 
g) Contract de servicii diriginte de șantier nr. 5103/29.08.2017 cu Sialco SRL 

pentru Lot II 
luând act de: 

            propun propun inițierea unui proiect de hotărâre. 

         
I n s p e c t o r  I  

A n d r e i - d a n  I V A Ș C U  

 



 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. __ din 28.03.2018 

privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție 
pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi Dudeștii Noi, județul 

Timiș”și aprobarea cofinanțării din bugetul local 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
f) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
g) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
h) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare,  
i) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
j) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

ținând seama de prevederile: 
h) Ordonanței de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
i) Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală din 09.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 

j) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 666/2016 
privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru 
finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 
2016-2019; 

k) Contract de lucrări nr. 4123/10.07.2017 cu Elf Road SRL în asociere cu Eco-
Bau Parc SRL pentru Lot I 

l) Contract de lucrări nr. 4493/28.07.2017 cu Group DCM SRL pentru Lot II 
m) Contract de servicii diriginte de șantier nr. 4278/18.07.2017 cu Sialco SRL 

pentru Lot I 
n) Contract de servicii diriginte de șantier nr. 5103/29.08.2017 cu Sialco SRL 

pentru Lot II 
 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.2491/2018, 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 cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr. 2490/2018;    
          c) rapoartele comisiilor de specialitate ECOFși 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 consiliului 
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, 

         analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (2), lit. a și art. 115  
alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
Art. 1. - Se aprobă devizului general după încheierea contractelor de achiziție 

pentru investiția „Modernizare străzi în comuna Dudeștii Noi, anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă cofinanțarea din bugetul local pentru proiectul „Modernizare 

străzi în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” cu suma de 364.795,69 lei inclusiv 

T.V.A. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, 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,

 ………………….………………………… 

Camelia MINGEA  

Contrasemnează: 

secretarul comunei Dudeștii Noi

 …………………………….………… 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

  

L.S. 



Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. __/2018 

Devizul general 


