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HOTĂRÂREA 

Nr.138  din 16.12.2015 

privind aprobarea proiectului „Infiintare retea de canalizare menajera Comuna 
Becicherecu Mic, canal de legatura intre Becicherecu Mic si Dudestii Noi si extindere 

Statie  de epurare in comuna Dudestii Noi, judetul Timis” 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Având în vedere  temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d), respectiv art. 39 alin. (2) și (4) și art. 44 alin. (1) din 

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

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

a) documentul emis potrivit legii de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş; 
b) avizul Direcției de Sănatate Publică Timiș; 
c) documentul emis potrivit legii de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Timiș, 
 

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

inițiator, înregistrat sub nr.9845/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate 
la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, 
 



având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. d) 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. 1. – Comuna Dudestii Noi este de acord ca in urma proiectului „Infiintare retea 

de canalizare menajera Comuna Becicherecu Mic, canal de legatura intre Becicherecu Mic 
si Dudestii Noi si extindere Statie de epurare in comuna Dudestii Noi, judetul Timis”. 
Comuna Becicherecu Mic  sa se racordeze la sistemul de canalizare existent al comunei 
Dudestii Noi. 

Art. 2. – Comuna Dudestii Noi este de acord ca investitia de extindere a stației de 
epurare cu un modul de epurare pentru Becicherecu Mic in urma proiectului „Infiintare 
retea de canalizare menajera Comuna Becicherecu Mic, canal de legatura intre 
Becicherecu Mic si Dudestii Noi si extindere Statie de epurare in comuna Dudestii Noi, 
judetul Timis” sa fie amplasată pe terenul aparținând domeniului public al comunei Dudeștii 
Noi. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și prefectului 
județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și 
pe pagina de internet www.primariadudestiinoi.ro.  

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

Președintele de ședință,

 ………………….…………………… 

Grigore-Bogdan RIȘCO  

Contrasemnează: 

 secretarul comunei Dudeștii Noi 

 …………………………….………… 

 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
  L.S. 



 


