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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr.21 din 14.03.2019 

privind  aprobarea Studiului de Fezabiltate pentru investiția „Dezvoltarea si 
modernizarea comunei Dudeștii Noi, prin construirea unei tribune pentru terenul de 

fotbal” 
 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  14.03.2019 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.1724 din 14.03.2019 

 
pentru P.H.C.L.  privind  aprobarea Studiului de Fezabiltate pentru investiția 

„Dezvoltarea si modernizarea comunei Dudeștii Noi, prin construirea unei tribune 
pentru terenul de fotbal” 

 
            Având în vedere preocuparea permanentă a Comunei Dudeștii Noi pentru 

dezvoltarea economică și socială durabilă se propune prin acest proiect îmbunătățirea 

infrastructurii de agrement, prin  construirea lângă terenul de fotbal existent a unei clădiri  

care va adăposti vestiare pentru jucători, dușuri și grupuri sanitare, cabinet medical, iar 

deasupra se va construe  o tribună pentru spectatori, 

          Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare  și ale Hotărârii Guvernului  nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

Analizând documentația tehnico-economică realizată de S.C. LONGHERSIN S.R.L. 

Timișoara, 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 14.03.2019 

privind aprobarea Studiului de Fezabiltate pentru investiția „Dezvoltarea si modernizarea 
comunei Dudeștii Noi, prin construirea unei tribune pentru terenul de fotbal” 

 
Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare; 

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr.1724/2019, 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) 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) și art. 45 alin. (2), lit. d) 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 Studiul de fezabilitate pentru investiția „Dezvoltarea si modernizarea 
comunei Dudeștii Noi, prin construirea unei tribune pentru terenul de fotbal”  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.pcdn.ro. 

 
         
  
 

 

 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Camelia MINGEA 

L.S. 
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ANEXA  
la Hotărârea nr. .......din 14.03.2019 

 
Indicatorii tehnico - economici ai  proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea comunei Dudeștii 

Noi, prin construirea unei tribune pentru terenul de fotbal” 
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI  

 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  
      

Nr.  INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI  U.M VALOARE       
crt.     lei fără TVA      
1. Valoarea totală  lei 1.993.943,37 

     

 din care: ► constructii si montaj            lei 1.615.572,00      
2. Eşalonarea investiţiei    

      

  ► anul I  lei 1.003.923,00       
               ► anul II  990.020,37     

 

 Principalii indicatori tehnico - economici U.M. VALOARE 

Nr.    

crt.    
    

5.1. Valoarea totală lei 1.993.943,37 
    

 din care: ► constructii si montaj            lei 1.615.572,00 
    

5.2. Eşalonarea investiţiei       
 ► anul I lei 1.003.923,00 

 ► anul II  lei 990.020,37     
 ► anul III  lei      

    
    

    
    

5.3. Durata de realizare a investiţiei luni 24 luni 
    

 
ECHIPAREA ȘI DOTAREA SPECIFICĂ FUNCȚIUNII PROPUSE. 
 

DENUMIRE FINISAJ 
PARDOSEALA 

SUPRAFATA (MP) 

GR.S. BARBATI Gresie 17.21 

VESTIAR ARBITRI Tarchett 11.22 

DUSURI Tarchett 3.24 

GR.SANITARE Gresie 5.53 

VESTIAR JUCATORI 1 Tarchett 27.58 

DUSURI Tarchett 8.11 

GR. SANITARE Gresie 8.94 

VESTIAR JUCATORI 2 Tarchett 27.58 

DUSURI Tarchett 8.11 

GR. SANITARE Gresie 8.94 

GR.S FEMEI Gresie 10.62 
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SPATIU TEHNIC Gresie 5.97 

MAGAZIE Gresie 5.53 

CABINET MEDICAL Tarchett 15.16 

CORIDOR Gresie 27.03 

CORDIOR Gresie 27.24 

GANG Gresie 24.37 

 
 
 
 
 
Tribuna  (cota +3.00m - +4.60m fata de cota ±0.00m). 
TRIBUNA NORMAL- 328 locuri 
TRIBUNA OFICIALA-    60 locuri 
TRIBUNA PRESA-    12 locuri 
TOTAL- 400 locuri 
 
SUPRAFETE 
ARIA TERNULUI :  11487.00 MP 
ARIA CONSTRUITA PARTER :      331.36 MP 
ARIA CONSTRUITA DESFASURATA:      331.36 MP 
 
INDICATORI DE TERENI EXISTENTI: 
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T): 10.65% 
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T): 0.21 
 
INDICATORI DE TERENI PROPUSI: 
PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T): 13.55 % 
COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T): 0.24 
 
Durata estimate de realizare a investitiei este de 24 luni.  


