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Proiect de hotărâre 
Nr. 54 din 08.06.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REPARAȚII REȚEA 
DE APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” 

 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  11.06.2018 



 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 4136 din 08.06.2018 

 
pentru P.H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de 

„REPARAȚII REȚEA DE APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” 
 
        Având art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

"Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele 

comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor 

documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local 

ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în 

condițiile prevăzute de lege." 

ținând cont de documentația tehnico-economică pentru „REPARAȚII REȚEA APĂ ȘI 

BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” elaborate de JDA CONSULT SRL. 

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

 

 

 
primarul comunei Dudeștii Noi, 

 
Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE         
nr. 4135 din 08.06.2018 

 
pentru P.H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „REPARAȚII REȚEA DE APĂ ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. 

DUDEȘTII NOI” 
 

În urma realizării documentației tehnico-economice pentru „REPARAȚII REȚEA DE 
APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” elaborate de JDA CONSULT SRL   

  
ținând cont de prevederile art. 126 din legea 215 , principalii indicatori tehnico-

economici ai lucrării de „REPARAȚII REȚEA DE APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. 
DUDEȘTII NOI”,  

se inaintează spre aprobare Consiliului Local al Comunei Dudestii Noi, 
Indicatorii tehnico - economici ai  lucrării „REPARAȚII REȚEA DE APA ȘI 

BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” 
 

Indicator Valori 

Valoare totală a 
investiției inclusiv TVA  

200.000,00 lei fără TVA 

Eșalonarea investitiei Toată investiția se realizează în 1 an   

Durata de realizare  1 an 

Indicatori tehnici  
 

Lucrările propuse a se realiza în prezenta documentație se refera la 
trotuarele amplasate stânga-dreapta pe strada Filip Beisser. 
Acestea prevăd a se realiza următoarele: 

-Reparații conducte de apa – interventii punctuale. 
-Reparații branșamente – montare camine apometru fără 

subtraversare 80 buc .  
-Reparații branșamente – montare camine apometru cu 

subtraversare 10 buc .  
-Reparații conducte aducțiune și montare camine de vane la cele 

4 foraje. 
 

 
în consecință, 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
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R OMÂ NIA  
JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. -- din 11.06.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REPARAȚII 
REȚEA DE APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” 

 
Având în vedere: 

 Documentația tehnico-economice „REPARAȚII REȚEA DE APA ȘI BRANȘAMENTE 
ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” elaborată de JDA CONSULT SRL . 

a) prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

inițiator, înregistrat sub nr.4136/2018, 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,  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr.4135/2018,  

c) 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), art.128  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. 
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Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru proiectul „REPARAȚII 
REȚEA DE APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI”  ai cărui indicatorii 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. 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Dumitru-Florin SÂRCA 

L.S. 
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ANEXA la Hotărârea nr.___din  11.06.2018 
 
 

Indicatorii tehnico - economici ai  proiectului  
„REPARAȚII REȚEA DE APA ȘI BRANȘAMENTE ÎN LOC. DUDEȘTII NOI” 

 
 

Indicator Valori 

Valoare totală a 
investiției inclusiv TVA  

200 000,00 lei fără TVA 

Eșalonarea investitiei Toată investiția se realizează în 1 an   

Durata de realizare  1 an 

Indicatori tehnici  
 

Lucrările propuse a se realiza în prezenta documentație se refera la 
trotuarele amplasate stânga-dreapta pe strada Filip Beisser. 
Acestea prevăd a se realiza următoarele: 

-Reparații conducte de apa – interventii punctuale. 
-Reparații branșamente – montare camine apometru fără 

subtraversare 80 buc .  
-Reparații branșamente – montare camine apometru cu 

subtraversare 10 buc .  
-Reparații conducte aducțiune și montare camine de vane la cele 

4 foraje. 
 

 


