ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 126 din 26.11.2015
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/2015 privind
rectificarea bugetului local, a bugetului venituri proprii și subvenții și a Programului
anual de investiții al comunei Dudeștii Noi pe anul 2015
Având în vedere prevederile:
a)
art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 82 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
b)
Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2015 privind aprobarea bugetului local, a
bugetului venituri proprii și a listei de investiții ale comunei Dudeștii Noi pe anul 2015,
c)
Hotărârea Consiliului Local nr.69/2015 privind rectificarea bugetului local, a
bugetului venituri proprii și subvenții și a Programului anual de investiții al comunei
Dudeștii Noi pe anul 2015
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 9420 /2015, calitate acordată de prevederile art. 45 alin. (6),
teza a II-a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către
administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) 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 și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările și completările
ulterioare,
având la bază prevederile art. 45 alin (2), litera e, art. 121 alin. (2) și art. 123 alin.
(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Punctul 2.1 din Anexa nr. 3 Programul de investiții publice al comunei
Dudeștii Noi -bugetul local- la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2015 privind rectificarea

bugetului local, a bugetului venituri proprii și subvenții și a Programului anual de investiții
al comunei Dudeștii Noi pe anul 2015 se modifică și va avea următorul cuprins:
Perioada
Nr. Denumirea generică a obiectivului de
Credite
Credite de
de
crt. investiție
bugetare angajament
finanțare
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PROIECT
”Înființarea unei perdele ecologice de
2.1. trecere dintre zona agricolă și rurală
70.000
850.000
2015-2017
prin consolidarea și amenajarea
dealului din strada Carpați”
Art. II. – Punctul 1 din Anexa nr. 4 Indicatori tehnico-economici/Descrierea
obiectivului de investiție pentru obiectivele cuprinse în Programul de investiții
publice al comunei Dudeștii Noi la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2015 privind
rectificarea bugetului local, a bugetului venituri proprii și subvenții și a Programului anual
de investiții al comunei Dudeștii Noi pe anul 2015 se modifică și va avea următorul
cuprins:
Nr.
crt.

Denumirea generică a obiectivului
de investiție

1

2

1.

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
PROIECT ”Înființarea unei perdele
ecologice de trecere dintre zona
agricolă și rurală prin
consolidarea și amenajarea
dealului din strada Carpați”

Indicatori tehnicoeconomici/Descrierea obiectivului de
investiție
3
Valoare estimativă: 850.000 lei
Dotări minime: loc de joacă pentru copii,
zonă de picnic, fântână arteziană, rastel
biciclete, teren street-basket, amfiteatru
pentru 50 persoane, zonă de fitness,
alee pietonală de-a lungul străzii
Carpați, amenajare peisageră cu irigație
autonomă, arbori, arbuști, flori.

Art. III. - Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică în
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, prefectului
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-.

Președintele de ședință,

 ………………….…………………………
Tamara-Rodica NIȚĂ

Contrasemnează:
secretarul comunei Dudeștii Noi
 …………………………….…………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
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