ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr.31 din 04.04.2014
privind aprobarea proiectului ”Restaurarea şi amenajarea
ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică Sf. Vendelin”
şi a cheltuielilor legate de proiect
Având în vedere:
a) necesitatea accesării unor finanţări nerambursabile pentru restaurarea şi
reabilitarea Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul
arhitectonic aparţinător,
b) prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Conservarea și
revitalizarea patrimoniului cultural și natural,
parte integrantă a Mecanismul
Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014,
c) adresa nr. 484/2014 prin care Episcopia Romano-Catolică îşi exprimă acordul
cu privire la predarea în administrarea Comunei Dudeştii Noi a Bisericii RomanoCatolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectonic aparţinător
d) Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2014 privind preluarea în adrministrare a
Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectonic
aparţinător;
e) Protocolul de colaborare nr. 615/2014 încheiat între Episcopia RomanoCatolică de Timişoara şi Comuna Dudeştii Noi în vederea administrării de către
aceasta din urmă a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg
ansamblul arhitectonic aparţinător,
luând act de:
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Dudeştii Noi, înregistrat
sub nr. 4744 din 02.04.2014,
b) raportul de specialitate nr. 4743 din 02.04.2014,
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea hotărâre.
Art. 1 - Se aprobă proiectul ”Restaurarea şi amenajarea ansamblului arhitectural
Biserica Romano-Catolică Sf. Vendelin” şi a cheltuielilor legate de proiect, respectiv:
a) cheltuieli eligibile în valoare de 4.823.317,93 lei (1.078.873,09 €);
b) finanţarea costurilor neeligibile, inclusiv costurile conexe aferente proiectului;
c) asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din Mecanismul
Financiar SEE 2009 - 2014, în condiţiile menţionate în Ghidul solicitantului aferent
acestei cereri de proiecte.
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Art. 2. - Consiliul local al comunei Dudeştii Noi îşi asumă următoarele:
a) menţinerea dreptului de administrare a facilităţilor construite/ modernizate/
extinse, a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi
să nu gajeze sau ipotecheze facilităţile construite/ modernizate/ extinse şi bunurile
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după
finalizarea perioadei de implementare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în
această perioadă;
b) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia,
prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale incidente inclusiv în domeniul achiziţiilor
publice şi ajutorului de stat;
c) respectarea, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, a
principiilor transversale şi temele orizontale ale Programului şi Mecanismului Financiar
SEE 2009 – 2014;
d) includerea în circuitul public a tuturor bunurilor mobile şi imobile
conservate/restaurate/amenajate în cadrul proiectului.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează primarul
comunei.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi,
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.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

 …………………………….…………………………
Tamara-Rodica NIŢĂ

 …………………………….…………………………
L.S.

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11
Total consilieri locali prezenţi: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
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1
Adoptarea hotărârii
/ /2014
2
Comunicarea către prefectul judeţului1+4)
/ /2014
/ /2014
3
Aducerea la cunoştință publică2+3+5)
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
/ /2014
5
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)
/ /2014
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.”
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