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Iniţiator: primar Alin Nica 

Hotărâre 
 

Nr. 15 din 7 apr 2010 
 

privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii agricole in 

comuna Dudestii Noi, judetul Timis”   
  

 
În temeiul prevederilor art. 46 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 având în vedere necesitatea dezvoltarii infrastructurii de transport  agricol 

de pe raza comunei Dudestii Noi, care in momentul de fata se afla intr-o stare de 

degradare accentuata, fapt ce afectează posibilitatea aprovizionării cu input-uri şi 

o mai bună valorificare a produselor rezultate in urma activitatilor agricole, in 

acest fel fiind afectata performanta economica a activitatii agricole de pe raza 

comunei Dudestii Noi. 

            luand in considerare oportunitatea cresterii performantelor economice a 

exploatatilor agricole de pe raza comunei Dudestii Noi prin modernizarea 

infrastructurii agricole, având ca rezultat final îmbunãtãtirea calitãtii vietii în 

scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europene. 

       luând act de Ghidul de eligibilitate al Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală, ; Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. 

Submasura 125 a -Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea si adaptarea agriculturii.  

având la bază prevederile art.45 alin 1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin votul a 10 
consilieri pentru din 10 prezenţi în şedinţă extraordinară 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă 

următoarea hotărâre de consiliu local: 
 
                Art.1.-  Se aprobă proiectul „Modernizarea infrastructurii agricole 

de pe zara comunei Dudestii Noi, judetul Timis” in vederea depunerii cererii 

de finantare in cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, ; Masura 125 

– Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

agriculturii si silviculturii. Submasura 125 a -Îmbunatatirea si dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii.  

Art.2.-  Lucrările vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Dudeştii 

Noi pe toată perioada de realizare a investiţiei. Valoarea investitiei fiind de 

4.077.624 lei. 

                Art.3.-  Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi se angajează să 

suporte cheltuielile de intretinere si reparare  a investiţiei de la data la care 

aceasta va fi dată în exploatare. 

Art.4.-  Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi se angajează să 

suporte eventualele cheltuieli neeligibile aparute pe perioada implementarii 

proiectului. 

Art 5.-     Suprafetele deservite de investitie vor fi: DE880/1; DE863/2; 

DE863/1; DE860; DE539/11; DE531; DE534; DE 908; DE913, DE 894/2; DE 

396; DE 383/4; DE 403/1/1. 

Art 6.-    La investitia realizata prin proiect se va asigura accesul public 

fara perceperea unei taxe.    

Art.7.-   Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei. 
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