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Hotărârea 

Nr. 64 din 9 oct 2009 
 
privind aprobarea proiectului „Amenajare spatii verzi si zone de recreere în 

comuna Dudestii Noi” 
 

Luând în considerare Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 
59 din 20 iunie 2007 prin care se instituie Programului naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” 

Având ăn vedere prevederile art.35, alin. 3,4,5 şi 6 din Legea 
nr 273/2006 privind finanţele publice locale; 

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii; 

În conformitate cu prevederile art 11,12,13 şi 36, alin.2, lit. e), 
alin. 7, lit. c) din legea 215/2001 – privind administraţia publică locală; 

În temeiul art 45 din  Legea nr. 215/2001 – privind 
administraţia publică locală, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 

Art.1.-   Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Amenajare spaţii 
verzi si zone de recreere în comuna Dudeştii Noi” şi a indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului 
 

Art.2.- Se aprobă încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul 
legal al unităţii administrativ-teritoriale, în speţă primarul comunei Dudeştii Noi, a 
contractului pentru finanţare nerambursabilă.  
 

Art.3.-  Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului necesar pentru 
realizarea investiţiei, în suprafaţă de 25.742, identificat prin CF 2451 situat în 
Zona Solaris.    

  
Art.4.-   Se angajează răspunderea pentru întocmirea documentaţiei de 

achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi 
realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achiziţiile publice. 

 

http://www.primariacomuneidudestiinoi.ro/


Art.5.-  Se aprobă o contribuţie financiară de 130.000 lei reprezentând 
20,63 % din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului.  

 
Art.6.-   Se desemnează ca reprezentant legal în relaţia cu Ministerul 

Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu, primarul comunei Dudeştii Noi, 
d-nl Nica Alin Adrian. 

 
Art.7.-    Prezenta se comunică:  

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

-Primarului comunei ; 
-Spre afişare avizier ori publicare în ziarul local sau după caz 

comunicare persoanei în cauză; 
 -Consiliului Local  
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