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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 54 din 24 oct 2011 
 

privind demararea procedurilor privind realizarea unui parteneriat cu Episcopia 
Romano-Catolică Timişoara şi Episcopia Romano-Catolică Szeged - Ungaria un 

proiect în cadrul Programul Transfrontalier 
 România – Ungaria 2007 – 2013 

 
Ţinând cont de necesitatea asigurării pentru cetăţenii comunei Dudeştii Noi a 

cât mai multor legături rutiere cu localităţile din jur şi cu principalele căi rutiere 
naţionale, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), d) şi e), alin. (6) lit. a), alin. (7) 

lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
              luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile  art. 33 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.  _______________,   

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dudeştii 
Noi,  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2)  lit. d), e) şi f) şi a celor ale art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru --- voturi împotrivă; ---- 
abţineri; din totalul de 11 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1.- Se însărcinează primarul comunei să facă toate demersurile pentru 
realizarea unui parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică Timişoara şi Episcopia 
Romano-Catolică Szeged - Ungaria în vederea realizării în comun a unui proiect în 
cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007 – 2013. 

 
Art.2.- Se însărcinează primarul comunei Dudeştii Noi să realizeze în timp util 

toată documentaţia necesară (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate, etc.) în 
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vederea accesării Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007 
– 2013 şi să o supună aprobării Consiliului local. 

 
Art. 3.- (1) Se alocă din bugetul local suma de 10.000 de lei pentru cheltuieli 

preliminare privind consultanţa pentru proiect. 
(2) Se împuterniceşte primarul comunei prin compartimentul de specialitate 

din subordine să introducă modificările necesare în cadrul bugetului local pentru 
punerea în aplicare a prezentei hotărâri.- 

 
Art.4.- Prezenta se comunică: 

a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi 
Contencios Administrativ; 

b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) spre afişare avizier ori publicare ziar local.- 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
F L O R E A  E L E N A  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 


