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Proiect de hotărâre
Nr. 75 din 25.07.2018
privind aprobarea Planului de asanare al comunei Dudeștii Noi

Avize necesare:

Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

AGRUM
URDES

31.07.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 5291 din 25.07.2018
privind aprobarea proiectului Plan de asanare al comunei Dudeștii Noi

Având în vedere situația observată anul acesta și anume depășirea capacității
sistemului de evacuare a apelor pluviale din localitate (șanțurile și podețele existente), se
impun anumite măsuri. Cauza principală a acestor probleme ce s-au ivit în primăvara anului
acesta odată cu topirea zăpezii, cât și în momentele cu precipitații foarte ridicate este
astuparea şanturilor şi canalelor de desecare, în special din grădinile cetaţenilor – acestea
asigurau evacuarea apelor – cȃt şi lipsa întreţinerii şi decolmatării şanţurilor din dreptul
gospodăriilor, sau chiar astuparea lor. De asemenea pe teritoriul comunei, pe terenuri
private au exista un număr ridicat de bălţi, ce în prezent au fost umplute cu pămȃnt sau
moloz pentru ridicarea de diverse construcţii, fapt ce a dus la ridicarea nivelului pȃnzei
freatice.
Astfel, în contextul condiţiilor meteorologice în continuă schimbare, suplimentar
faţă de şanturile noi, decolmătarile celor existente şi podeţele noi ce se realizeaza în cadrul
proiectelor de asfaltare pentru scăderea nivelului apelor şi creşterea capacităţii sistemului
de scurgere a apelor, se propun a se realiza mai multe gropi de împrumut – practic zone de
acumulare a apelor pe perioadele cu cantităti ridicate de precipitaţii – pe terenuri ale
Comunei.
Ca şi primă etapă se doreşte realizarea:
Ø decolmatarea bălţii de pe strada Balta Neagră, nr.5-7, CF nr. 401230
Ø realizarea unei gropi de împrumut pe strada Labirint, nr. 2-4, CF nr 401164, teren cu
folosinţă actuală păşune.

Ø realizarea unei gropi de împrumut pe terenul cu CF nr 404063, în spatele terenului
de pe Calea Sȃnandreiului, unde se va ridica Clădirea Administrativă (acest teren
este implicat moemntan într-un proces civil de grăniţuire).
Ø realizarea unei gropi de împrumut în cvartalul delimitat de străzile Calea
Becicherecului, Calea Timişorii, Str. Căminului şi Str. Dealului.
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente.

primarul comunei Dudeștii Noi,
Alin-Adrian NICA
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RAPORT DE SPECIALITATE
nr.5290 din 25.07.2018
privind aprobarea proiectului Plan de asanare a localității Dudeștii Noi

Având în vedere situația observată anul acesta și anume depășirea capacității sistemului de
evacuare a apelor pluviale din localitate (șanțurile și podețele existente), se impun anumite
măsuri. Cauza principală a acestor probleme ce s-au ivit în primăvara anului acesta odată
cu topirea zăpezii, cât și în momentele cu precipitații foarte ridicate este astuparea şanturilor
şi canalelor de desecare, în special din grădinile cetaţenilor – acestea asigurau evacuarea
apelor – cȃt şi lipsa întreţinerii şi decolmatării şanţurilor din dreptul gospodăriilor, sau chiar
astuparea lor. De asemenea pe teritoriul comunei, pe terenuri private au exista un număr
ridicat de bălţi, ce în prezent au fost umplute cu pămȃnt sau moloz pentru ridicarea de
diverse construcţii, fapt ce a dus la ridicarea nivelului pȃnzei freatice.
Astfel, în contextul condiţiilor meteorologice în continuă schimbare, suplimentar
faţă de şanturile noi, decolmătarile celor existente şi podeţele noi ce se realizeaza în cadrul
proiectelor de asfaltare pentru scăderea nivelului apelor şi creşterea capacităţii sistemului
de scurgere a apelor, se propun a se realiza mai multe gropi de împrumut – practic zone de
acumulare a apelor pe perioadele cu cantităti ridicate de precipitaţii – pe terenuri ale
Comunei.
Ca şi primă etapă se doreşte realizarea:
Ø decolmatarea bălţii de pe strada Balta Neagră, nr.5-7, CF nr. 401230
Ø realizarea unei gropi de împrumut pe strada Labirint, nr. 2-4, CF nr 401164, teren cu
folosinţă actuală păşune.
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Ø realizarea unei gropi de împrumut pe terenul cu CF nr 404063, în spatele terenului
de pe Calea Sȃnandreiului, unde se va ridica Clădirea Administrativă (acest teren
este implicat moemntan într-un proces civil de grăniţuire).
Ø realizarea unei gropi de împrumut în cvartalul delimitat de străzile Calea
Becicherecului, Calea Timişorii, Str. Căminului şi Str. Dealului.
Conform Art. 10. din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, cu modificările ș icompletările ulterioare
În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe cetățenilor le revin următoarele
obligații:
a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora;
b) curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii,
tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile
locale;
c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în
condițiile și în termenele stabilite de acestea;
d) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;
e) menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului,
pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea
igienei publice și a curățeniei în localități;
i) depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autoritățile administrației publice locale;
j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente
proprietății.

Propun inițierea unui proiect de hotărâre
Inspector II
Andrei-Dan IVAȘCU
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HOTĂRÂREA
Nr. ----- din 31.07.2018
privind aprobarea Planului de asanare al comunei Dudeștii Noi
Având în vedere prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 7 alin. (2), din Codul civil;
c ) O.G.nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările
ș icompletările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.5291/2018, 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 specialitate al primarului,
înregistrat sub nr.4489/2018;
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, URDES 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,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și art. 45 alin. (2) 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,
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Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă planul de asanare al comunei Dudeștii Noi prin realizarea urmtoarelor
lucrări:
Ø decolmatarea bălţii de pe strada Balta Neagră, nr.5-7, CF nr. 401230
Ø realizarea unei gropi de împrumut pe strada Labirint, nr. 2-4, CF nr 401164, teren cu
folosinţă actuală păşune.
Ø realizarea unei gropi de împrumut pe terenul cu CF nr 404063, în spatele terenului
de pe Calea Sȃnandreiului, unde se va ridica Clădirea Administrativă (acest teren
este implicat moemntan într-un proces civil de grăniţuire).
Ø realizarea unei gropi de împrumut în cvartalul delimitat de străzile Calea
Becicherecului, Calea Timişorii, Str. Căminului şi Str. Dealului.
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.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

? …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

Dumitru-Florin SÂRCA

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