ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 42 din 29.03.2016
privind aprobarea participării comunei Dudeștii Noi în cadrul parteneriatului - GAL
TRIPLEX CONFINIUM prin ASOCIAȚIA GAL TRIPLEX CONFINIUM în vederea
depunerii pentru selecție și în vederea implementării STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020
Având în vedere oportunitățile de finanțare prin Programul LEADER aferent
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
luând în considerare anunțul de deschidere a sesiunii de depunere a Strategiilor de
Dezvoltare Locală (SDL) aferente măsurii 19 dezvoltarea locală LEADER lansate de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
analizând și ținând cont de prevederile:
a) GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECȚIA
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ;
b) Regulamentul Uniunii Europene (U.E.) nr. 1305/2013;
c) Regulamentul de implementare (UE) nr. 808/2014 pentru stabilirea normelor
de aplicare a Regulamentul U.E. nr. 1305/2013;
d) Regulamentul delegat U.E. nr 807/2014 de completare a Regulamentului U.E.
nr.1305/2013;
e) Regulamentul U.E. nr. 1303/2013;
f) Regulamentul delegat U.E. nr 480/2014 de completare a Regulamentului U.E.
nr.1303/2013;
g) Regulamentul U.E. de punere în aplicare nr. 215/2014 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului U.E. nr.1303/2013;
h) Prevederile legislației comunitare inclusă în GHIDUL SOLICITANTULUI
PENTRU PARTICIPAREA LA SELECȚIA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ;
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) Statutului și Actului Constitutiv ale ASOCIAȚIEI GAL „TRIPLEX CONFINIUM”;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 5284/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea
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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, 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. 5283/2016,
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX
Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi,

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. 3 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. art. 45 alin. (1) și celor ale 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 următoarea hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă participarea comunei Dudeștii Noi în cadrul parteneriatului GAL TRIPLEX CONFINIUM prin ASOCIAȚIA GAL „TRIPLEX CONFINIUM” în vederea
depunerii pentru selecție și în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020.
Art. 2. - Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi se angajează să nu aprobe
aderarea comunei Dudeștii Noi la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de
Dezvoltare Locală cu finanțare prin PNDR 2014-2020.
Art. 3. - Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi se angajează să contribuie alături
de ceilalți membrii ai parteneriatului la asigurarea resurselor necesare desfășurării
optime a tuturor activităților necesare în vederea atingerii obiectivului.
Art. 4. - Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi se angajează să susțină toate
costurile conexe proiectului care intervin în derularea acestuia, costuri care nu pot fi
finanțate din FEADR și fără de care proiectul/strategia nu poate fi
implementat/implementată.
Art. 5. - Se împuternicește primarul comunei să semneze toate documentele
necesare constituirii parteneriatului, respectiv Acordul de Parteneriat, precum și orice
alte documente conexe proiectului.
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Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, Asociației
GAL „Triplex Confinium” 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,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

Adrian-Leonida CAPSALI

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.
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