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R O MÂ N IA 	

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 62 din 27.06.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării „REPARAȚII 
INTERIOARE CASA DE CULTURĂ 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 
INTERIOARE CASA DE CULTURĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”,  

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

inițiator, înregistrat sub nr. 4494/2018, 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.4493/ 2018,  

c) raportul comisiilor de specialitate   ECOF,  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. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) 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. 
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Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea „REPARAȚII 
INTERIOARE CASA DE CULTURĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” ai 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 10 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 0 voturi 
abținere - din 10 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  Consiliului Local nr.62 din  27.06.2018 
 
 

Indicatorii tehnico - economici ai  lucrării 
„REPARAȚII INTERIOARE CASA DE CULTURĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” 
 
 
 

 
Indicator Valori 

Valoare totală a 
reparației, inclusiv 
TVA  

12.612,37 lei, din care 10.598,63 lei fără TVA 

Locul unde se află 
obiectivul ce va fi 
reparat 

Casa de Cultură, Calea Timișoarei,Nr. 30, Jud Timiș  

Durata de realizare a 
reparației 1 lună   

Garanție acordată 1 an 

Indicatori tehnici  
 

-  Pereți despărțitori cu structură metalică (rigips) – 20,50 mp, 
-  Vopsitori cu vopsea lavabilă pe tencuieli sau glet existent – 

53 mp,  
-  Intervenții asupra tâmplăriei de lemn – 3,69 mp, 
-  Reparații și verificare instalație electrică, 
-  Intervenții asupra instalației de climatizare, 
-  Procurare mobilier (birou calculator, scaun birou, cuier, dulap 

metalic). 
 

 
 

 


