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HOTĂRÂREA 

Nr.93  din 19.08.2016 

privind aprobarea cofinanțării investiției  „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU 
APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” 

 
         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 Cartea 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) art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

g) Hotărârea Consiliului Local Dudeștii Noi nr.115/2015 privind implemntarea 
proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 
MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ”, 

h) Cererea de finanțare înregistrată cu nr.F0720AN00011553700102  
i) Notificarea Centrului Regional pentru Finanațarea Investițiilor Rurale 5 Vest 

nr.4119/27.05.2016, înregistrată la Primăria comunei Dudeștii Noi cu nr.6668/31.05.2016 
prin care am fost informați că va fi semnat contractul de finanțare cu nr.C0720AN00 0115 5 
37 001002. 
 

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

inițiator, înregistrat sub nr.8532/2016, 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) 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. b) și art. 45 alin. (2), lit. b)  și 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 aproba cofinanțarea investiției „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE 
CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI, JUDEȚUL TIMIȘ” 
în sumă de 538,496 lei echivalentul a 119.031 EURO, la cursul Băncii Centrale Europene 
valabil la data de 01.01.2016 ( 1 EURO – 4.5240 lei) reprezentând procentul de 9,8% din 
valoarea totală eligibilă în sumă de 1.214.595 EURO. 
 
        Art.2. - (1) Se aprobă alocarea în bugetul local, secțiunea dezvoltare, la capitolul 
74.02.06 – canalizare și tratarea apelor uzate, aliniatul 58.04.01 ( finanțare natională) a 
sumei de 330.745 lei reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente investiției. 
             
                  (2) Se aprobă alocarea în bugetul local, secțiunea dezvoltare, la capitolul 
70.02.05.01 – alimentare cu apă, aliniatul 58.04.01 (finanțare natională) a sumei de 
207.751 lei reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente investiției. 
             
 Art.3. (1) Suma de 330.745 lei prevazută la  capitolul 74.02.06, aliniatul 58.04.01 își 
va păstra destinația specială pentru care a fost alocată până la data utilizării integrale a 
acesteia în scopul precizat, respectiv cofinanțarea cheltuielilor aferente investiției. 
                   (2) Suma de 207.751 lei prevazută la  capitolul 70.02.05.01, aliniatul 58.04.01 
își va păstra destinația specială pentru care a fost alocată până la data utilizării integrale a 
acesteia în scopul precizat, respectiv cofinanțarea cheltuielilor aferente investiției. 
 
         Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Dudeștii Noi, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, prefectului 
județului Timiș, Directiei Generale Regională a Finanțelor Publice Timisoara, Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariadudestiinoi.ro.  

 
 

 

  

 

 

 

Președintele de ședință,

 ………………….………………………… 

Adrian-Leonida CAPSALI 

Contrasemnează: 

 secretarul comunei Dudeștii Noi

 …………………………….………… 

 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

  

L.S. 



 


