
R O MÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 97 din 27 octombrie 2014 

privind aprobarea Listei propunerilor de proiecte ale comunei Dudestii Noi 

pentru ciclul de  finantare nerambursabila 2014 – 2020 

 
 

Avînd în vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020 
si ale Pogranului National de Dezvoltare Rurala  2014-2020; 

luând act de:  
a) referatul de aprobareal  primarului comunei Dudeştii Noi, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 7987/2014, calitate acordată de 
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportatae la art.45, alin6, din Legea 
administraţiei publie locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

b) raporul de specialitate înregistrat sub nr. 7986/2014  al aparatului 
de specialitate al primarului, 

c)  raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX 
ale Consiliului local, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul 
de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 
proiectelor de hotărâri ale consiliului  local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare 

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 aproba Lista propunerilor de proiecte ale comunei Dudestii Noi 

pentru ciclul de  finantare nerambursabila 2014 – 2020, anexa la prezenta 
hotarare.  

 
Art. 2.-Se aproba intocmirea documentatiilor necesare completarii 

dosarelor cererilor de finantare asa cum sunt ele prezentate in anexa la prezenta 
hotarare.  

 

http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/POR%202014-2020.rar


Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, celui în cauză, 
Compartimentului de urbanism şi de organizare a teritoriului din cadrul Primăriei 
comunei Dudeştii Noi, primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului 
Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            
      Ion BELBA  
                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                             SECRETAR, 
                                                                      Loredana - Adina - Mihaela LUCIU 
 
                      L.S. __________________ 
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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 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2014  

2 Comunicarea către prefectul judeţului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoştință publică
2+3+5

)   /     /2014  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2014  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
3
)   /     /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.” 

 

 

 

 

 

Procedura de vot utilizată: „x”  DESCHIS  APEL NOMINAL  SECRET  

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV    DA/NU   HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL   DA/NU   

0.a. 
Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție    DA/NU  Se înscrie 
numărul de voturi 
determinat, 

potrivit majorității 
necesare: 

 

0.b. majorității consilierilor locali în funcție                             DA/NU    

0.c. majorității consilierilor locali prezenți                               DA/NU    

1.  Numărul consilierilor locali, potrivit legii  

2.  Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)  

3.  Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)  

4.  Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 6 + 7 + 8 + 11)  

5.   Numărul minim de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie adoptată (rând 5 = rând 0 și rând 5 ≥ rând 6)  

6.  Numărul voturilor „PENTRU”  

7.  Numărul voturilor „CONTRA”  

8.  Numărul voturilor „ABȚINERE”  

9.  Numărul consilierilor locali absenți motivat  

10.  Numărul consilierilor locali absenți nemotivat  

11.  Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini 
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv:  

 

  

NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul comunei, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia. 
            2. Dacă la rândul 11 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării 
consilierilor locali respectivi, se menționează „nu este cazul”. 

Semnătura secretarului comunei sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al 

primarului comunei căruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri  
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Anexa la HCL nr. 97  din data 27.10.2014 
 

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE, ALE COMUNEI DUDESTII NOI, PENTRU CICLUL DE  

FINANTARE NERAMBURSABILA 2014 – 2020 

 
Titlul propunerii de 

proiect 
Actiunile proiectului Programul de 

finantare  
Axa prioritara Solicitanti 

eligibili/beneficiari  
Actiuni ce vor fi 

intreprinse pentru 
realizarea dosarului 

de finantare 

Proiect integrat de 
reabilitare si eficientizare 
energetica a cladirilor 
publice din Comuna 
Dudestii Noi 

 îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii, (pereți exteriori, 
ferestre, tâmplărie,  planșeu 
superior, planșeu peste subsol), 
șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de  consolidare a  clădirii; 

 utilizarea surselor regenerabile de 
energie pentru asigurarea 
necesarului de energie  termică 
pentru încălzire și prepararea apei 
calde de consum; 

 implementarea sistemelor de 
management  
energetic având ca scop 
imbunătățirea  eficienței energetice 
și monitorizarea consumurilor de 
energie (ex.  achiziționarea și  
instalarea  sistemelor inteligente 
pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice );  

 înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent și incandescent cu 
corpuri de iluminat cu  eficiență 
energetică ridicată și durată mare 

Programul 
Operational Regional 

Axa prioritară 3: 
Sprijinirea creșterii 
eficienței energetice 
în clădirile publice 

Autoritățile și 
instituțiile publice 
centrale și  
locale 
 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 

- Depunere dosar de 
finantare.  
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de viață; 

Modernizarea si extinderea 
sistemului de iluminat 
public al comunei Dudestii 
Noi 

 înlocuirea sistemelor de 
iluminatul public cu incandescență 
cu iluminat prin utilizarea  unor 
lămpi cu eficiență energetică 
ridicată, durată mare de viață și 
asigurarea confortului 
corespunzător, inclusiv prin 
reabilitarea instalațiilor electrice, 
stâlpi,  rețele, etc.; 

 achiziționarea/instalarea de 
sisteme de telegestiune a 
iluminatului public;  

 extinderea/reîntregirea sistemului 
de iluminat public 

Programul 
Operational Regional 

Axa prioritară 4: 
Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile 

Autoritățile și 
instituțiile publice 
centrale și  
locale 

 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 

Restaurarea  si amenajarea 
ansamblului arhitectural 
Biserica Romano- Catolica 
Sf Vendelin. 

 Restaurarea, consolidarea, 
protecţia şi conservarea 
monumentelor istorice; 

 Restaurarea, protecţia, 
conservarea şi realizarea picturilor 
interioare, frescelor,  picturilor 
murale exterioare; 

Restaurarea şi remodelarea 
plasticii faţadelor; 

 Dotări interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de  
climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie); 

 Dotări pentru expunerea şi 
protecţia patrimoniului cultural 
mobil şi imobil; 

Activități de marketing și 
promovare turistică a obiectivului 

Programul 
Operational Regional 

Axa prioritară 
5:Conservarea, 
protecția și 
valorificarea durabilă 
a patrimoniului 
cultural  

 

Autorități ale 
administrației publice 

locale și centrale, 
unitățile de cult, ONG-
uri și parteneriate între 

aceste entități 

- Actualizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului 

- obtinere avize, 
acorduri si autorizatii, 
intocmire cerere de 
finantare. 

- Depunere dosar de 
finantare. 



6 

 

restaurat, în cadrul proiectului. 
 

UNIVERSUL APEI – parc 
turistic de agrement in 
Dudestii Noi 

 Crearea şi extinderea 
infrastructurii de agrement, inclusiv 
a utilităţilor aferente 
 

Programul 
Operational Regional 

Axa prioritară 

7:Diversificarea 

economiilor locale 

prin dezvoltarea 

durabilă a  

turismului  

 

Autorități  și instituții  

ale administrației 

publice locale  și 

parteneriate între  

acestea.  

 

- Actualizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului 

- obtinere avize, 
acorduri si autorizatii, 
intocmire cerere de 
finantare. 

- Depunere dosar de 
finantare. 

Centrul  social de zi pentru 
persoane aflate in situatie 
de risc – Dudestii Noi 

 reabilitare/ modernizarea/ 

extindereadotarea  infrastructurii 

de servicii sociale fără componentă 

rezidențială.  

 

Programul 
Operational Regional 

Axa prioritară 8: 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale 

 

Autorităţile 

administraţiei publice 

locale  (UAT), precum 

şi furnizorilor de 

servicii sociale de 

drept public sau privat, 

acreditaţi conform 

legii 

 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 

Reabilitarea si extinderea 
infrastructurii educationale 
din comuna Dudestii Noi 

 construcția/  reabilitarea / 

modernizarea/extinderea/ 

echiparea infrastructurii  

educaţionale antepreșcolare (creșe) 

•construcția/ reabilitarea/ 

Programul 
Operational Regional 

Axa prioritară 

10:Îmbunătățirea 

infrastructurii 

educaționale 

 

Unităţi administrativ 

- teritoriale (autorităţi 

și instituții ale 

administraţiei publice 

locale) 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
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modernizarea/ extinderea/ 

echiparea infrastructurii 

educaţionale preșcolare (gradinițe) 

• construcția/ reabilitarea/ 

modernizarea/extinderea/echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru 

învățământul general obligatoriu 

(școli I - VIII) 

 

tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 

- Depunere dosar de 
finantare. 

Modernizarea 
infrastructurii agricole in 
comuna Dudestii Noi 

Construcția şi/sau modernizarea 
drumurilor de acces agricole și 

forestiere (căi de acces din afara 
exploatațiilor) 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

4.3 – Investiţii pentru 

dezvoltarea, 

modernizarea sau 

adaptarea 

infrastructurii 

agricole şi silvice  

 

Unităţi administrativ 

teritoriale şi/sau 

asociaţii ale acestora 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 

Asfaltarea strazilor 
comunale din comuna 
Dudestii Noi. 

 Înființarea, extinderea și 

îmbunătățirea rețelei de drumuri de 

interes local;  

Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

M07 - Servicii de 

bază şi reînnoirea 

satelor în zonele 

rurale 

 

Unităţi administrativ 

teritoriale şi/sau 

asociaţii ale acestora 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
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specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 

Extindere sistem de 
alimentare cu apa si sistem 
de canalizare menajera in 
zonele rezidentiale Alexia I 
si Solaris III  

 Înființarea, extinderea și 

îmbunătățirea rețelei publice de apa 

uzată;  

 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

M07 - Servicii de 

bază şi reînnoirea 

satelor în zonele 

rurale 

 

Unităţi administrativ 

teritoriale şi/sau 

asociaţii ale acestora 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 

Înființarea  și dotare 
gradinita si cresa  in 
comuna Dudestii Noi  

 Investiții în crearea, modernizarea 

sau extinderea infrastructurii 

educaționale; 

 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

M07 - Servicii de 

bază şi reînnoirea 

satelor în zonele 

rurale 

 

Unităţi administrativ 

teritoriale şi/sau 

asociaţii ale acestora 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 
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- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 

Impadurirea suprafetelor 
degradate din comuna 
Dudestii Noi 

Impadurirea suprafetelor degradate Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

M08 - Investiții în 
dezvoltarea zonelor 
forestiere și 
ameliorarea 
viabilității pădurilor 

Unităţi administrativ 
teritoriale şi/sau 
asociaţii ale acestora 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 

Depunere dosar de 
finantare. 

Dezvoltarea unei piete 
agroalimentare in comuna 
Dudestii Noi 

Crearea /dezvoltarea unui 

lanţ scurt de 

aprovizionare/piețe locale (cu 

produse alimentare) 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala 

16.4 Sprijin 
acordat pentru 
cooperare 
orizontală şi 
verticală între 
actorii din lanţul 
de aprovizionare 

Unităţi administrativ 
teritoriale şi/sau 
asociaţii ale acestora 

- Realizarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
servicii pentru 
realizarea 
documentatiei 
tehnice si de 
specialitate aferente 
proiectului. 

- Intocmirea 
documentatiei 
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tehnice, obtinere 
avize, acorduri si 
autorizatii, intocmire 
cerere de finantare. 
Depunere dosar de 

finantare. 
      

 
 


