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Hotărârea 

Nr. 24 din 20 mai 2013 
 

privind participarea comunei Dudeștii Noi la proiectul „Realizarea sistemului 
integrat pentru taxe, impozite și Registrul Agricol la nivelul județului Timiș” 

 
Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice 

reprezintă o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest 
caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept 
public şi, respectiv, de instituţie publică locală, 

 
apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru  furnizarea a cel 

puţin unui serviciu public către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică, la un 
nivel de sofisticare de minimum 3. Această operaţiune are doua obiective principale 
care trebuie îndeplinite simultan: furnizarea de servicii publice on-line către 
cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică şi eficientizarea activităților interne 
ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând 
mijloace specifice tehnologiei informației și comunicațiilor, 

 
având în vedere prevederile: 
a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   
b) Hotărârii nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 
c) Ordinului Ministrului comunicaţiilor şi a societăţii informatice nr. 95/19 

ianuarie 2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind Sistemului naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

d) Ordinului Ministrului comunicaţiilor şi a societăţii informatice nr. 173/19 
ianuarie 2011 pentru aprobarea normelor tehniceOrdinului Ministrului comunicaţiilor 
şi a societăţii informatice nr. 95/19 ianuarie 2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 
impozitelor utilizând cardul bancar privind Sistemului naţional electronic de plată 
online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

e) art. 11 alin. (1), (2), (3), (4) şi art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. 
a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

f)  art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
g) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
h) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 

convenţii; 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1961 din 17 mai 2013; 
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b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, înregistrat sub nr. 1962 din 17 mai 2013; 

c)  precum şi de raportul comisiilor de specialitate ECOF și JUREX ale 
Consiliului local,  

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 
62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DUDEȘTII NOI adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1.- Se aprobă participarea comunei Dudeştii Noi la proiectul „Realizarea 

sistemului integrat pentru taxe, impozite și Registrul Agricol la nivelul 
județului Timiș”, în calitate de partener al proiectului, având Consiliul Judeţean 

Timiş în calitate de lider de proiect, în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă 
în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competivităţii Economice 

2007 – 2013, Axa III Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat 
şi public, Domeniul major de intervenţie 2 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor 

publice electronice, Operaţiunea 1 - Susţinerea implementării de soluţii de e-
guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, în 

valoare totală de 6.734.100 lei.- 
Art. 2.- (1) Se aprobă finanțarea proiectului de la bugetul Consiliului Local al 

Comunei Dudeştii Noi cu suma de 4.489,40 lei reprezentând contribuţia proprie a 
solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului.  

(2) Toate celelalte obligaţii financiare rezultate din participarea ca partener în 
cadrul proiectului descris la art. 1, pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se 
suportă din bugetul local al comunei Dudeștii Noi. 

Art. 3.- Se împuterniceşte primarul comunei Dudeştii Noi să semneze în 
numele Consiliului Local al comunei Dudeştii Noi orice act aferent proiectului descris 
la art. 1, fără a se limita doar la acordul de parteneriat sau la cererea de finanţare.- 

Art. 4.- Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei 
Dudeștii Noi. 

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: 

a) primarului comunei,  
b) prefectului judeţului Timiş, 
c) se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei și prin 

publicare la adresa www.pcdn.ro.- 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                           Contrasemnează pentru legalitate: 
 
Maria    GAȘPAR                                                       SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 

 
 
 
 

F3/A0 
AAN/AAN 
Ex.2 
 



 3 

 
 

 
 

 


