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Hotararea 

Nr. 22 din 26 apr 2010 
 

privind aprobarea proiectului „DUDEŞTII NOI – COMUNA VERDE – Producere de 
energie electrică din energie solară, 2 MW cu injecţie în reţeaua electrică naţională” 

 
Luând în considerare prevederile Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 4 (AP4) „Creşterea eficienţei 
energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, 
Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi 
realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea 
resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu 
putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a  
resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”, 

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), din legea nr. 215/2001 – privind 
administraţia publică locală, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI  

        Având la bază prevederile art. 45 alin 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă, cu 10 voturi pentru, -- voturi 
împotrivă şi --- abţineri din totalul de 10 consilieri participanţi, în şedinţă extraordinară prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1.- Se aprobă proiectul „DUDEŞTII NOI – COMUNA VERDE – Producere de 
energie electrică din energie solară, 2 MW cu injecţie în reţeaua electrică naţională” în 
vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” (POS CCE), Axa Prioritară 4 (AP4) „Creşterea eficienţei energetice 
şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul Major de 
Intervenţie (DMI) 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi”, Operaţiunea: “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi 
capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice 
regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică 
sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a  resurselor geotermale şi a altor 
resurse regenerabile de energie”. 
 

Art.2.-   Se aprobă cheltuielile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului ce va fi prezentat 
pentru finanţare, în valoare totală de 63.519.760 lei inclusiv T.V.A., din care valoare eligibilă 
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50.279.387 lei şi 13.240.373 lei valoare neeligibilă, din care 11.793.930 lei taxa pe valoare 
adăugată. 
 

Art.3.-  Se aprobă cota de participare la finanţarea proiectului de 2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile în valoare de 1.005.558 lei.  

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

cheltuielilor neeligibile aferente prezentului proiect.  
 

Art.5.-   Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Dudeştii Noi. 
 

Art.6.-    Prezenta se comunică:  
a) Instituţiei Prefectului Timiş; 
b) Primarului comunei; 
c) Spre afişare avizier ori publicare în ziarul local; 
d) Consiliului Local  
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