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Hotărârea 

Nr. 55 din 15 nov 2010 
 

privind aprobarea proiectului “Realizarea retelelor secundare de colectare a apelor 
uzate menajere si a conductelor de serviciu pentru alimentarea cu apa in comuna 

Dudestii Noi” 
 

Luând în considerare prevederile „Programului vizând protectia 

resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, 

canalizare și stații de epurare” derulat prin Administratia Fondului pentru 

Mediu  
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 si indicatorii tehnici ai  proiectul 

“Realizarea retelelor secundare de colectare a apelor uzate menajere si a conductelor 
de serviciu pentru alimentarea cu apa in comuna Dudestii Noi” in vederea depunerii 

cererii de finantare in cadrul „Programului vizând protectia resurselor de apă, 

sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații 
de epurare. 

Art.2.- Se aproba depunerea proiectului “Realizarea retelelor secundare de 
colectare a apelor uzate menajere si a conductelor de serviciu pentru alimentarea cu 
apa in comuna Dudestii Noi” in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile  in 

cadrul „Programului vizând protectia resurselor de apă, sisteme integrate de 

alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare. 

  

Art.3.-   Se aproba cheltuielile ce vor fi efectuate in cadrul proiectului ce 
va fi prezentat pentru finantare, in valoare totala de 6.295.769,34 lei inclusiv 
TVA, din care valoare eligibila 6.295.769,34 lei . 
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Art.4.-  Se aproba cota de participare a solicitantului Comuna Dudestii Noi 
la finantarea proiectului, in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, si 
anume 629.579 lei.  
 

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

 
Art.6.-    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. 
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