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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 72  din 27.07.2015 

privind majorarea cotizației anuale datorată de comuna Dudeștii Noi la Asociația 
Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM 

 
Având în vedere: 

a) Necesitatea continuării activității Grupului de Acțiune Locală TRIPLEX 

CONFINIUM  (G.A.L.) și în perioada de programare 2014-2020, analizând efectele pozitive 

pe care le-a avut G.A.L. în comuna Dudeștii Noi în perioada 2007-2013 prin cele 3 proiecte 

de finanțare câștigate în valoare totală de aproximativ 200.000 €; 

b) Hotărârea Asociației Grupului de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM nr. 

39/06.07.2015 prin care se stabilește cotizația anuală începând cu anul 2015 datorată de 

autoritățile publice locale la suma de 10.000 lei/an; 

c) Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2012 privind aprobarea aderării comunei 

Dudeștii Noi ca membru cu drepturi depline la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX 

CONFINIUM, cât și rezultatele recensământului populației din 2011 care rezultă că 

localitatea noastră are o populație de 3.179 locuitori; 

d) Actul Constitutiv și Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX 

CONFINIUM aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2013, 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 6682/2015, 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 administraţiei 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) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 6681/2015,  

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

Local al Comunei Dudeștii Noi, 
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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 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.35, alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006- 

privind finanțele publice locale, cu modificările  și completarile ulterioare, coroborat cu art. 

36 alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

în temeiul art. 45 alin. (2), lit. f) și 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 majorarea la 10.000 lei a cotizației anuale, începând cu anul 

2015, cotizație datorată de comuna Dudeștii Noi, în calitate de membru, la Asociația Grupul 

de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM. 

 

Art. 2. - Se însărcinează primarul comunei cu aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

                   
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei, Asociației Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 

www.primariadudestiinoi.ro. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Maria GAȘPAR 

L.S. 


