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 Hotărârea 
Nr. 38 din 27 iul 2009 

 
privind aprobarea unor cheltuieli prilejuite de programul „ Dudeştii Noi – 

generaţii trecute, prezente şi viitoare” 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin (2) din legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), alin (4) lit. a) şi alin. (7) lit. c) din 
legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin votul a 8 consilieri din 8 prezenţi, în şedinţă extraordinară, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 
următoarea hotărâre de consiliu local: 
 
 

Art. 1.-  Se aprobă alocarea de la bugetul local al comunei Dudeştii Noi a unei 
sume echivalentul în lei a 1 600 euro pentru susţinerea programului „ Dudeştii Noi – 
generaţii trecute, prezente şi viitoare”. 

Se anexează prezentei H.C.l. programul de desfăşurare a festivităţii. 
 Art. 2.-  Se mandatează serviciul economic financiar contabil să facă 
modificările necesare, în structura bugetului local pentru ducere la îndeplinire a 
prezentei Hotărârii a Consiliului Local. 

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică: 
a. Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş; 
b. Primarului Comunei Dudeştii Noi; 
c. Primăriei Municipiului Timişoara; 
d. Spre publicare în publicaţia „Dudeşteanul”. 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         Cons. Marcel - Lucian Ienci               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
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Anexa la HCL nr. 38/2009 

 

“Dudeştii Noi – generaţii trecute, prezente şi viitoare” 
Programul evenimentului 

14-16 august 2009 
 
 

 
14 august 2009 
 
Sosirea şi cazarea participanţilor 
 
15 august 2009 
 
10.00-11.30 – Slujba de Sf. Maria la Biserica Catolică din localitate 
11.30-12.00 – Procesiune de kirchweih între biserică şi Căminul Cultural 
12.00-13.00 – Spectacol de tradiţii la Căminul Cultural 
* invitaţi: Ansamblul de dansuri şvăbeşti Becicherecu Mic 
13.00-13.30 – Gustare pentru participanţi 
13.30-18.00 – program la alegerea participanţilor 
18.00-23.00 – Bal la Căminul Cultural 
* petrecere organizată sub formă de nuntă şvăbească 
* după ora 20.30 muzică de petrecere românească 
 
16 august 2009 
 
* perelinaj la mănăstirea Maria Radna la Lipova 
18.00 plecarea participanţilor 
 

 
 


