
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 29 din 11 iunie 2013 
 

privind contractarea unei finanţări rambursabile  interne în valoare de 
1.500.000 lei 

 
 
             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), 
art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), 
(5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 

privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
ţinînd seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997,  ţinând seama de prevederile art. 942 şi urmatoarele din Codul 
civil, referitoare la contracte sau convenţii,  

 
luând act de:  

a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Dudeştii Noi, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2358/2013;  

b) raporul de specialitate înregistrat sub nr. 2359/2013 al aparatului de 
specialitate al primarului, 

 
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. – Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în 

valoare de 1.500.000 lei, necesară pentru plata serviciilor de realizare a planului de 
urbanism zonal şi pentru serviciile de proiectare tehnică a lucrărilor prevazute în 



 
 

2 

proiectul „Universul Apei” depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 
2007 – 2013”, avand nr. V/33/5/5.2/385/19.05.2010 (cod SMIS 20503).- 

 
Art. 2. – (1) Primarul comunei Dudestii Noi este autorizat să înceapă 

procedurile legale privind contractarea finanţării rambursabile. 
(2) După realizarea procedurilor de achiziţie publică, primarul prezintă 

consiliului local spre aprobare forma contractului convenit cu unitatea finanţatoare.- 
 
Art. 3. – Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei, în termenele 

prevăzute de lege următorilor: 
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.- 

 

 
  
 
 
 

 
 
Nr............ din .............................
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AAN/MGT 
Ex.2 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: 9 

Voturi „PENTRU”: 6, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: 1, abţineri:  1 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 

şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 
 …………………………….………………………… 

 

  Ion GOŞA 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 

NICOLAE GEHL 

L.S. 
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