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R O MÂ N IA 	

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 56 din 18.06.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII 
HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” 

 
Având în vedere: 

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

b) documentația tehnico-economică pentru lucrarea „REPARAȚII 
HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”,  
elaborată de S.C. Edil Smart Consult S.R.L. 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 4329 / 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. 4328 / 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. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) 
și art.126  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. 
 
 

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea „REPARAȚII 
HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” ai 
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cărei indicatorii tehnico-economici sunt cuprinși în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 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. 
 
 
 
 
 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 0 voturi 
abțineri - din 13 consilieri locali prezenți. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI    

? …………………………….………………………… 
 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,    

? …………………………….………………………… 

Carmen-Livia SIMINIC  

L.S. 
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ANEXA la Hotărârea nr.56 din  18.06.2018 
 
 

Indicatorii tehnico - economici ai  lucrării 
„REPARAȚII HIDROIZOLAȚIE LA BAZIN STAȚIE DE POMPARE ÎN COMUNA 

DUDEȘTII NOI” 
 

 
Indicator Valori 

Valoare totală a 
reparației, inclusiv 
TVA  

12.071,86 lei, din care 10.144,42 lei fără TVA 

Locul unde se află 
obiectivul ce va fi 
reparat 

Stația de pompare, Str. Căminului 

Durata de realizare a 
reparației 1 lună   

Garanție acordată 5 ani 
Suprafața pe care se 
va realiza reparația 161,785 mp 

Indicatori tehnici  
 

-  Desfacerea izolației hidrofuge vechi, în vederea refacerii – 56 
mp, 

-  2 straturi de izolații cu membrane bituminoase, executate prin 
încălzire cu flacără,  

-  Aplicarea unui prim strat de izolații hidrofuge cu membrană 
bituminoasă cu armătură de fibră de sticlă și strat superior 
de nisip 3 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp, 

-  Aplicarea celui de-al doilea stat strat de izolații hidrofuge cu 
membrană bituminoasă armată cu poliester și strat superior 
cu ardezie 4,5 kg / mp, pe suprafața de 161,785 mp, 
 

 
 

 


