
        
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 

Dispoziţia  

Nr. 110 din 30.06.2015 
 

privind cheltuielile cu utilitati ce vor fi platite din bugetul proiectului „MeSeRii locale - 

Parteneriat pentru Meşteşuguri şi Servicii Rurale locale” pentru partenerul comuna 

Dudestii Noi  

Având în vedere :  
a) Hotărârea Consiliului Local (H.C.L.) nr. 69/2014 privind aprobarea proiectului 

„MeSeRii locale - Parteneriat pentru Meşteşuguri şi Servicii Rurale locale”; 

b) Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2014 privind modificarea H.C.L. nr. 69/2014 

privind aprobarea proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru Meşteşuguri şi 

Servicii Rurale locale”; 

c) Contractul de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/173/6.1/S/146872;  

d) Ghidul Solicitantului, Condiţii Generale şi Condiţii Specifice Măsura 157; 

în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 115 alin.(1), lit.a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 
 

Art. 1.- Din bugetul proiectului „MeSeRii locale - Parteneriat pentru Meșteșuguri și 

Servicii Rurale locale”, numărul de identificare al contractului: POSDRU/173/6.1/S/146872,  

se vor achita lunar 500 de lei pentru cheltuielile cu  furnizarea energiei electrice si 150 lei 

pentru cheltuielile  cu serviciile de telefonie si internet pana la finalizarea implementarii 

proiectului sus numit.   

Art. 2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Compartimentul de contabilitate 
publică şi control intern din cadrul Direcției pentru gestionarea resurselor umane, a 
serviciilor publice, a bugetului local şi a patrimoniului.  

Art.3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru 

exercitarea controlului de legalitate, primarului comunei, Compartimentului de contabilitate 

publică şi control intern, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei 

comunei Dudeştii Noi. 

 

    p.primarul comunei Dudeştii Noi,                                    
         viceprimarul comunei                                                       
                Ion GOŞA                              Avizează pentru legalitate, 
                                      secretarul comunei Dudeştii Noi                                                                                                  
                                                                                                  Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
                                           L.S.________________________ 
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