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Hotărârea
Nr. 1 din 17 ian 2011
privind aprobarea „Programul de modernizare a aleilor pietonale
din comuna Dudeştii Noi”

În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
ţinând cont de necesitatea modernizării infrastructurii comunale,
venind în completarea HCL nr. 6/2008 privind realizarea de alei pietonale
în zone greu accesibile în comuna Dudeştii Noi şi a HCL nr. 26/2006 privind
aprobarea „Programului de realizare şi reabilitare a trotuarelor în comuna Dudeştii
Noi”
ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) coroborate cu cele ale alin.(2)
lit.d) raportate la cele ale alin. (6) din legea sus-menţionată,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi art. 115 alin 1 lit. b. din
legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă, cu __ voturi pentru din totalul de __ consilieri prezenţi, în
şedinţă ordinară,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:

Art.1.- (1) Se aprobă „Programul de modernizare a aleilor pietonale din
comuna Dudeştii Noi” denumit în continuare Programul.
(2) Programul se va desfăşura pe 4 ani.Art.2.- (1) Lucrările din cadrul Programului vor fi finanţate din bugetul local.
(2) Suma alocată anual din bugetul local va fi de 18.600 de euro.
(3) Suma totală pe cei patru ani va fi de 74.400 de euro.
(4) Sumele de la alin. (2) şi (3) vor putea fi modificate în funcţie de necesităţi
prin hotărâre de consiliu local.-

Art.3.- Se extinde aplicabilitatea „Programului de realizare şi reabilitare a
trotuarelor în comuna Dudeştii Noi” aprobat prin HCL nr. 26/2006 pentru încă 4 ani.
Se modifică în acest sens art.3, alin. (1) din Anexa nr. 1 a HCL nr. 26/2006.Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei care va avea obligaţia să stabilească şi să aprobe indicatorii tehnicoeconomici ai lucrărilor.Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
b) Primarului Comunei Dudeştii Noi;
c) spre publicare în publicaţia „Dudeşteanul”;
d) spre publicare pe pagina de internet www.pcdn.ro.-
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