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Hotărârea 

Nr. 27 din 5 mai 2010 
 

privind aprobarea proiectului de investiţie  
„Universul Apei – parc turistic de agrement Dudeştii Noi” 

 
 

      Luând în considerare procedurile de accesare a Programului 
Operational Regional  2007 – 2013; Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului;Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice.  

În conformitate cu prevederile art 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si complectariile ulterioare,  
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi, 
 în temeiul prevederilor art. 6 alin 1, art. 10, art. 14 şi ale art. 36 alin. (2) lit. 
b),c) şi alin. (4) lit. e), art. 45 alin 3, conform art. 115 alin. 1 lit. b din Legea. 
215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările 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 de investiţie „Universul Apei – parc turistic 
de agrement Dudeştii Noi”, respectiv: 

a) Acordul de Parteneriat dintre Comuna Dudeştii Noi şi Judeţul Timiş 
prin Consiliul Judeţean Timiş, prevazut în anexa nr. 1, şi se împuterniceşte 
primarul comunei Dudeştii Noi pentru semnarea acestuia; 

b) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului, 
prevăzuţi în anexa nr. 2; 

c) Alocarea de către Consiliul local al comunei Dudeştii Noi a 
resurselor financiare necesare asigurării cheltuielilor eligibile, neeligibile şi 
conexe ale proiectului şi a resurselor financiare necesare implementarii 
proiectului in condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumentele structurale, in cota parte de 50%, dupa cum urmeaza: 
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i. Contributia Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi la valoarea 
eligibila a proiectului 8.120.232,50 lei; 

ii. Contributia Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi la valoarea 
neeligibila a proiectului 6.432.494 lei; 

iii. Contributia Consiliul Local al Comunei Dudestii Noi la valoarea 
eligibila a proiectului, reprezentand TVA 6.364.987,50 lei; 

     
 

Art.2.-  Se imputerniceste Primarul Comunei Dudestii Noi, pentru 
semnarea Declaratiei de Angajament si a Declaratiei de eligibilitate, prevazute in 
anexele nr. 3 si nr. 4. 

 
Art.3.-   Anexele nr. 1- 4  fac parte integranta din prezenta hotarare 
 

           Art.4.-    Prezenta se comunică:  
a) Instituţiei Prefectului Timiş ; -Direcţia de Control a legalităţii 

actelor şi Contencios Administrativ; 
b) Primarului comunei; 
c) Spre afişare avizier ori publicare în ziarul local sau după caz 

comunicare persoanei în cauză; 
d) Consiliului Local; 
e) Consiliului Judetean Timis; 
f) Agentiei de Dezvoltare Economico – Sociala Timis. 
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