ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr.12 din 26.01.2016
privind implementarea proiectul „The Green Bridge” și realizarea obiectului de
investiții „ÎNFIINȚAREA UNEI PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DINTRE ZONA
AGRICOLĂ ȘI RURALĂ PRIN CONSOLIDAREA DEALULUI DIN STR. CARPAȚI ȘI
EDIFICAREA PARCULUI PROMENADA”
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiției publice de interes local,
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 din Legea nr. 287/2009 privind Noul 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) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Programului de Cooperare Transfrontaliera România
- Serbia 2014 - 2020 (România – Serbia, Interreg - IPA Cross-Border Cooperation
Programme 2014-2020).
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.3800/2016, 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) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.3799/2016;
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX
Consiliului Local;

ale

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. 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. - (1) Se aprobă implementarea obiectului de investiții: „ÎNFIINȚAREA
UNEI PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DINTRE ZONA AGRICOLĂ ȘI RURALĂ
PRIN CONSOLIDAREA DEALULUI DIN STR. CARPAȚI ȘI EDIFICAREA PARCULUI
PROMENADA”.
(2) Obiectul de investiții se va realiza în cadrul proiectului „The Green Bridge”
(TGB), podul verde, denumit în continuare Proiectul, împreună cu Orașul Zrenjanin,
Republica Serbia, în cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Serbia
2014 – 2020 (Romania- Serbia Interreg - IPA Cross-Border Cooperation Programme
2014-2020), dacă va fi aprobat spre finanțare.
Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiției, potrivit legii.
(2) Contribuția proprie la proiect va fi de 2%, 16.000 euro, din valoarea bugetului
de 800.000 euro.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să semneze acordul de
parteneriat după aprobarea proiectului și să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
finalizării Proiectului.
Art. 4. - 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,

 ………………….…………………………
Simona-Mihaela SLATINA
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