ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 74 din 28.06.2016
privind aprobarea proiectului “Restaurarea și amenajarea peisagistică a
ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică ‹‹Sf. Vendelin››”, a
cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat între comuna Dudeștii
Noi și Episcopia Romano-Catolică de Timișoara
Având în vedere:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2), art. 858,-860, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Noul Codul civil,
c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
d) necesitatea accesării unor finanțări nerambursabile pentru restaurarea și
reabilitarea Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul
arhitectural aparținător,
e) prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional
(POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 - Imbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului culturalpropritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural,
f) Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2014 privind preluarea în adrministrare a
Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg ansamblul arhitectonic
aparținător;
g) Protocolul de colaborare nr. 615/2014 încheiat între Episcopia RomanoCatolică de Timișoara și comuna Dudeștii Noi în vederea administrării de către
aceasta din urmă a Bisericii Romano-Catolice „Sf. Vendelin” împreună cu întreg
ansamblul arhitectural aparținător,
luând act de:
a)
referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa
de inițiator, înregistrat sub nr. 7304/2016, 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,
calitate delegată de către primarul comunei către administratorul public al comunei;
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 consiliu local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 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,
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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 următoarea hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă proiectul “Restaurarea si amenajarea peisagistica a
ansamblului arhitectural biserica romano-catolica Sf. Vendelin”, în vederea finanțării
acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural propritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, nr. apelului de proiecte
POR 2016/5/5.1/1.
Art. 2. - Se aprobă acordul de parteneriat între COMUNA DUDEȘTII NOI - lider
de proiect și EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ DE TIMIȘOARA – Partener, în
vederea implementării în comun a proiectului, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Restaurarea și amenajarea
peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică ‹‹Sf. Vendelin››”, în
cuantum de 6.872.488,01 lei (inclusiv TVA).
Art. 4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a 2.850.287,48 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 105.938,14 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului “Restaurarea și amenajarea peisagistică a ansamblului
arhitectural Biserica Romano-Catolică ‹‹Sf. Vendelin››”.
Art. 5. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului “Restaurarea si amenajarea peisagistica a ansamblului
arhitectural biserica romano-catolica ‹‹Sf. Vendelin››”, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
Art. 6. - Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare
implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumentele financiare structurale.
Art. 7. - Se însărcinează primarul comunei Alin-Adrian NICA să semeneze toate
actele necesare și contractul de finanțare în numele comunei Dudeștii Noi și al
Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.
Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi,
Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, prefectului județului Timiș și se aduce la
cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

 …………………………….…………………………

 …………………………….…………………………

Stelian-Ioan BUTARIU
L.S.
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