
 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 140 din 16.12.2015 

privind implementarea 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” 
 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2015. privind  aprobarea Studiul de 
Fezabilitate pentru investitia „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.9847/2015, 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. - Se aprobă implementarea 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”, denumit în 
continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și 
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - (1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

(2) Se deleagă, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Torontal, 
Administrator public al comunei Dudeștii Noi, dl. Nicu-Viorel ONEȚ, ca reprezentant în 
relația cu Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru proiectul ce face 
obiectul prezentei hotărâri.  

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Dudeștii Noi.  

Art. 7. - 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.  

 
 

 

  

 

 

 
 

Președintele de ședință,

 ………………….………………………… 

Grigore-Bogdan RIȘCO  

Contrasemnează: 

 secretarul comunei Dudeștii Noi

 …………………………….………… 

 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

  

L.S. 



Anexa la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 140/16.12.2015 

 

Caracteristici demografice, economice și tehnice pentru proiectul 
„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” 

 
1. Numărul de locuitori deserviți de proiectul „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”  

Populația totală a comunei Dudestii Noi este de 3.179 de persoane si a comunei Becicherecu Mic este de 2853 locuitori 

conform datelor rezultate la Recensământul din anul 2011 . 

2. Valoarea totală a proiectului după cum rezultă din devizul general parte a Studiului de fezabilitate este de 8.857.944 lei la care 

se adauga T.V.A. în valoare de 2.111.232 lei, din care C+M 5.089.984 lei la care se aduga T.V.A. 1.221.596 lei, respectiv 

1.993.323 € la care se aduga T.V.A. în valoare de 475.096 €. 

3. Justificarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției realizată de către firma de proiectare S.C. Elatis S.R.L. 

în Studiu de Fezabilitate la pag. 8, respectiv în analiza cost –beneficiu se însușesc de către consiliul local. 

4. În zonele în care se realizează proiectul „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” nu există 

agenți economici. 

5. Caracteristicile tehnice prevăzute în proiect : 

 

Lungimea totala a retelei de canalizare propusa in vederea extinderii  este de 11610 m 

Canal de legatura 1927 m 

Statii de epurare 4000 ELS in numar de 7 buc 

        Conducte de refulare a apei menajere cu o lungime totala de 4360 m. 



6. Investiții deja existente finanțate și finalizate prin fonduri europene care se vor continua prin proiectul „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” 

Nr 
crt 

Titlul 
proiectului 

Cod proiect Obiectivele 
proiectului 

Tipuri de 
investitie 

Costuri totale ale 
proiectului, din care : 

Perioada 
derularii 
proiectului 

Stadiul 
proiectului 

Eligibile Neeligibile 

1 Sistem de 
canalizare 
menajera, 
statie de 
epurare si 
extindere 
sistem de 
alimementare 
cu apa in 
Comuna 
Dudestii Noi – 
jud. Timis 

C322010853700001/  
25.08.2008, 
P.N.D.R. 2007-2013, 
Măsura 322 

Realizarea 
sistemului de 
canalizare 
menajera si a 
statiei de epurare 
in Comuna 
Dudestii Noi si 
extinderea 
sistemului de 
alimentare cu apa 
existent. 

Investitii in 
sisteme de 
alimentare cu 
apa si 
sisteme de 
apa uzata. 

5.963.040 
lei 
1.604.477 
euro 

820.027 lei 
 
220.644,96 
euro 

2008 - 
2012 

Finalizat 
30/05/2015 

 

 


