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Iniţiator: primarul comunei Dudeştii Noi 

Alin Nica 

 

  HOTĂRÂREA 

Nr. 24 din 11 mai 2009 

privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectul"Colectare selectivă a 
deşeurilor în comunele Satchinez, Variaş, Şandra, Becicherecul Mic, Biled, Dudeştii Noi, 

Orţişoara" 
 

În temeiul art. 11 şi al art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu ultimele 

modificări şi completăr, 

Văzând hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeştii Noi nr 17 din 25.04.2006 privind înfiinţarea 

unui parteneriat în vederea accesării fondului de preaderare PHARE CES 2004 „Schema de investiţii pentru 

proiecte mici de gestionare a deşeurilor", 

Văzând raportul promotorului local, prin care se propune asigurarea cofinanţării, de către fiecare 

partener implicat în proiectul "Colectare selectivă a deşeurilor în comunele Satchinez, Variaş, Şandra, 

Becicherecul Mic, Biled, Dudeştii Noi, Orţişoara" a cheltuielilor eligibile rezultate în urma reactualizării 

devizului general, 

Văzând adresa Consiliului Judeţean Timiş nr 3727 din 24.03.2009 privind repartizarea 

sumelor din TVA şi sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea proiectului"Colectare 

selectivă a deşeurilor în comunele Satchinez, Variaş, Şandra, Becicherecul Mic, Biled, Dudeştii Noi, 

Orţişoara" 

In conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art 36 alin2 lit b alin 4 lit a din Legea nr 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul art 45 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi, 

 În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. f) şi h) şi art. 125 din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală cu modificările ulterioare, adoptă, cu 9 voturi pentru, -- voturi împotrivă şi --- 

abţineri din totalul de 9 consilieri participanţi, în şedinţă extraordinară. prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.-Se aprobă majorarea cofinanţării proiectului" Colectare selectivă a deşeurilor în 

comunele Satchinez, Variaş, Şandra, Becicherecul Mic, Biled, Dudeştii Noi, Orţişoara" , de la procentul 

iniţial de 11,14% la 30,08% din cheltuielile eligibile, adică de la suma iniţială de 61.842 euro la 212 263 

euro, reprezentând contribuţia comunei Dudeştii Noi  şi a partenerilor implicaţi în proiect. 
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Art.2.-Se aprobă suportarea din bugetul local, capitolul 74.02.05.02- " Colectarea, tratarea şi 

distrugerea deşeurilor"- a diferenţei de la 5 555 euro la 19 061,22 euro, rezultată în urma reactualizării 

devizului general, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.-Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează promotorului local şi 

compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Dudestii Noi.  
Art. 4.  Prezenta se comunică: 

  -Instituţiei Prefectului Timiş ;-Direcţia de Control a legalităţii actelor şi Contencios 

Administrativ ; 

  -Dosar primărie ; 

  -Spre afişare avizier ori publicare ziar local. 

  -Consiliului Local ; 

  -Primarului Comunei – Personalului din aparatul propriu. 

  -Unităţii administrativ-Teritoriale partenere. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 …………………………….………………………… 

 

C O N S .   I E N C I  M A R C E L  

            

 

 

 

 

 

L.S._______________________ 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI 

DUDEŞTII NOI 

 …………………………….………………………… 

 

J U R .  N I C O L A E  G E H L  


