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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI  
 

 

 

Proiect de hotărâre 
Nr. 55 din 08.06.2018 

 

privind construirea Bazin didactic de înot, în comuna Dudeștii Noi prin 
subprogramul „Bazine de înot” prin Compania Națională de Investiții S.A.   

 
 

 

 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  11.06.2018 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

nr. 4140 din 08.06.2018 
 

 
pentru P.H.C.L. privind construirea Bazin didactic de înot, în comuna 

Dudeștii Noi prin subprogramul „Bazine de înot” prin Compania Națională 
de Investiții S.A.     

 
Având în vedere necesitatea dezvoltării Bazei sportive din comuna Dudeștii 

Noi dar și a extinderii Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi cu ramura sportivă 

înot datorită creșterii populației din ultimii 10 ani cu 32,5% de la 2399 la 3179 și a 

strategiei de dezvoltare a comunei Dudeștii Noi referitoare la extinderea zonelor 

rezidențiale, 

luând în considerare Ordonanța de Guvern nr. 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A., cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

în consecință, 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 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI  

 

 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. -- din 11.06. 2018 

 

privind construirea Bazin didactic de înot, în comuna Dudeștii Noi prin 
subprogramul „Bazine de înot” prin Compania Națională de Investiții S.A.   

 
Analizând prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
b) art. 7 alin. (2),  din Codul civil, 
c) Ordonanței de Guvern nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții C.N.I. - S.A., 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.4140/2018, 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.4139/2018,  
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), 
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 realizarea obiectivului de investiții cu denumirea 
„Construire Bazin didactic de înot în comuna Dudeștii Noi” pe terenul 
proprietatea comunei, cu drept de administrare operativă Consiliul Local,  în 
suprafață totală de 11.487 m2, identificat prin Cartea funciară nr. 402610, nr. topo 
cc 431;432;435-450/41 accesând subprogramul „Bazine de înot” prin Compania 
Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. 

 
Art. 2. - Se transmite terenul, liber de orice sarcini, în folosință gratuită către 

C.N.I. - S.A. pe durata de execuție a obiectivului de investiție, prevăzut la art. 1. 
 
Art. 3. - Consiliul Local se angajează să asigure finanțarea pentru lucrările 

de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilități, respectiv 
energie electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, întreținerea și 
exploatarea obiectivului de investiție, prevăzut la art. 1. 

 
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei. 
 

          Art. 5. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului 

Timiș, primarului comunei, Companiei Naționale de Investiții S.A. și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

   
 
 …………………………….………………………… 

 

D u m i t r u - F l o r i n  S Â R C A  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 

L o r e d a n a - A d i n a - M i h a e l a  L U C I U   

L.S. 


