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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 70 din 18 noiembrie 2013  
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului  
„Modernizarea infrastructurii agricole în comuna Dudeştii Noi” 

 

Ţinând cont de prevederile sesiunii 1, a apelului 1 din octombrie 2013, de 
depunere a proiectelor pentru măsura 41.125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii" din cadrul 
Grupului de Acţiune Locală „Triplex Confinium” la care comuna Dudeştii Noi este 
parte, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. 5646/2013; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 5647/2013;   
c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, ECOF şi AGRUM ale 

Consiliului local; 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4) lit. d) 

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

 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE: 

Art. 1. - Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului „Modernizarea 
infrastructurii agricole în comuna Dudeştii Noi”. 

Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate 
„Modernizarea infrastructurii agricole în comuna Dudeştii Noi”  care sunt prezentaţi în 
anexa ce este parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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(2) Pe baza acestor indicatori primarul comunei realizează proiectul tehnic 
pentru investiţia „Modernizarea infrastructurii agricole în comuna Dudeştii Noi”. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi 
şi prefectului judeţului Timiş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul 
Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2013  

2 Comunicarea către prefectul judeţului
1+4

)   /     /2013  

3 Aducerea la cunoştință publică
2+3+5

)   /     /2013  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2013  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
3
)   /     /2013  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 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, 

   
 …………………………….………………………… 

 
M a r c e l - L u c i a n  I E N C I  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
Mihaela-Graţiana TISAN 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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ANEXA  
la Hotărârea nr. 70 din 18 noiembrie 2013              

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ÎN COMUNA 
DUDEŞTII NOI  

 

Indicator Valori 

Valoare totală investiţie inclusiv TVA  
 273.932 lei in preţuri septembrie 
2013 

DIN CARE C+M 
220.913,55 lei în preţuri septembrie 
2013 

Eşalonarea investiției Toata investiţia se realizează în anul I   

Durata de realizare  7 luni 

Durata de amortizare  25 ani 

Capacităţi 
Lungime drum 1.707  ml 

160,47 lei/ml 
 


