
 
 
 

 
RO MÂ NI A  

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
Hotărârea 

Nr. 64 din 27.06.2018 
privind aprobarea valorii de investiție și solicitării unei Scrisori de Garantare 

de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 2.700.000 lei a Proiectului  „Înființare 
rețea de canalizare menajeră Comuna Becicherecu Mic, canal de legătură între 

Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și extindere Stație de epurare în comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș” 

 
Având în vedere: 

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 140 din 16.12.2015 
privind implementarea proiectului „Înființare rețea de canalizare menajeră Comuna 
Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și extindere 
Stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” 

b) contractul de finanțare nerambursabilă nr. C0720AN00011653700335 / 
09.06.2017 privind investiția „Înființare rețea de canalizare menajeră Comuna 
Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și extindere 
Stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș”     
  Luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr.4668/2018, 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 consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), și art. 45 alin. (2), lit.a) 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     aprobă     valoarea     de     investiție     a     Proiectului  

„Înființare rețea de canalizare menajeră Comuna Becicherecu Mic, canal de 



 
 
 

legătură între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și extindere Stație de epurare în 
comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” cu o valoare totala de 13.025.568,29 lei  din 
care: 9.076.016,45 lei valoare eligibilă și 3.949.551,84 lei valoare neeligibilă, 
rezultată în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 
C0720AN00011653700335 / 09.06.2017 și actele adiționale ulterioare, încheiat între 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Torontal și Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale 

Art. 2. Se aprobă solicitarea unei Scrisori de Garantare de la Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii I.F.N. S.A în vederea 
garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 2.700.000 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Înființare rețea de 
canalizare menajeră Comuna Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu 
Mic și Dudeștii Noi și extindere Stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul 
Timiș” în localitățile Dudeștii Noi, comuna Dudeștii Noi și Becicherecu Mic, comuna 
Becicherecu Mic jud. Timiș, în baza contractului de finantare nerambursabilă nr. 
C0720AN00011653700335 / 09.06.2017 și actele adiționale ulterioare, în favoarea 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
        Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Dudeștii Noi, Alin-Adrian NICA. 
        Art. 4. La data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local 
nr.73/2017 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM 
SA I.F.N. în valoare de 2.700.000 lei, pentru implementarea proiectului intitulat 
„Înființare rețea de canalizare menajeră Comuna Becicherecu Mic, canal de legătură 
între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și extindere Stație de epurare în comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș”  și Hotărârea Consiliului Local nr.76/2017 privind 
aprobarea valorii de investiție a Proiectului  „Înființare rețea de canalizare menajeră 
Comuna Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și 
extindere Stație de epurare în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” 

Art. 5. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeștii Noi  și 
prefectului județului Timiș, compartimentului de contabilitate publică și control intern, 
și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.primariacomuneidudestiinoi.ro.- 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 9 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 1 
vot abținere - din 10 consilieri locali prezenți. 
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Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 
   

? …………………………….………………………… 
 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,    

? …………………………….………………………… 
Carmen-Livia SIMINIC 

L.S. 


