ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr.20 din 13.03.2019
privind implementarea proiectului „AMENAJAREA PEISAGERA A PARCULUI
FAMILIEI”

Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

-

14.03.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr.1696 din 13.03.2019
pentru P.H.C.L. privind implementarea proiectului „AMENAJAREA PEISAGERA A
PARCULUI FAMILIEI”
Tinand cont de necesitatea si oportunitatea dezvoltarii zonelor cu caracter recreativ
ca modalitate de creştere a calităţii vieţii locuitorilor din Comuna Dudestii Noi.
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)
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;
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente
Primarul comunei Dudeștii Noi,
Alin-Adrian NICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

RAPOPRT DE SPECIALITATE
nr. 1695 din 13.03.2019
pentru P.H.C.L. privind implementarea proiectului „AMENAJAREA PEISAGERA
A PARCULUI FAMILIEI”

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)
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.(4) 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;
Investiţiile de tip parc urban au o contribuţie importantã la cresterea nivelului de
viata în România: la protecţia sãnãtãţii, îmbunãtãţirea calitãţii vieţii. Pentru a contribui la
dezvoltarea regiunilor, România trebuie sã facã investiţii si in programe de tip recreativ.
Facilităţile oferite vor capta publicul prin diversitate, calitatea serviciilor precum și prin
spatiile amenajate, rezolvând nevoia de mişcare și petrecere a timpului în aer liber a
populaţiei comunităţii locale .
Proiectul propus incearca sa se incadreze in preocuparile actuale legate de notiunile
de ‘peisaj’ in Europa. Conform Conventiei Europene a Peisajului : ”stim că peisajul joacă
un rol important în domeniul culturii, ecologiei şi social şi constituie suportul activitatii
economice (protecţia, managementul şi planificarea peisajului pot contribui la crearea de
noi locuri de muncă); > suntem conştienti de faptul că peisajele contribuie la formarea
culturilor locale şi că acestea constituie o componenta de bază a patrimoniului cultural şi
natural al Europei, contribuind la bunăstarea umană şi consolidarea identităţii Europei; >
dorim să răspundem la solicitările publicului de a savura înalta calitate a peisajelor şi de a
juca un rol activ în dezvoltarea lor.”
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
- cresterea calitatii de viata a lociutorilor comunei Dudestii noi;
- atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu activităti
diversificate de petrecere a timpului liber, odihnă si recreere;
- potential educativ major, prin implicarea institutiilor scolare din vecinătate; integrare estetică a parcului în zona; - respectă principiile privind dezvoltarea durabilă,
egalitate de gen si nediscriminare;

Scenariul tehnico-economic selectat va include:
- refunctionalizarea terenului nefolosit în suprafată de 10289 mp din intravilanul
localitatii Dudestii noi; - realizarea de actiuni care să implementeze obiectivele specifice ale
proiectului;
- respectarea principiilor dezvoltării durabile, protectia mediului, eficienta energetică,
a egalitătii de sanse si a temelor orizontale precum accesibilitatea, protectia biodiversitătii
si ecosistemelor, tehnologii inovatoare; - proiectarea bugetară a investitiei din perspectiva
aplicării la fonduri nerambursabile, prin programele disponibile.
Activitătile proiectului vor include: -lucrări de pregatire a terenului (pregătire si
modelare teren,); -lucrări de arhitectură (constructii alei si platforme, dotări cu mobilier
urban); -lucrări de spatii verzi (plantări de arbori, arbusti, plante floricole perene, gazonări);
-lucrări de instalatii (apă-canal, electricitate, cu scopul asigurării iluminatului de incintă, apa
pentru scopuri tehnologice/udare)
Agent de dezvoltare locala,
Mihaela – Gratiana PAULIUC-TISAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
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HOTĂRÂREA
Nr........ din 14.03.2019
prvind implementarea proiectului „AMENAJAREA PEISAGERA A
PARCULUI FAMILIEI”
Ținând const de necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ........../2019 privind
aprobarea Studiului de Fezabiltate pentru investiția „AMENAJAREA PEISAGERA A
PARCULUI FAMILIEI”,
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)
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) 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;
luând act de:
a)
referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.1696/2019, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate
la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.1695/2019;
c) 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 şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale consiliu
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,

Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „AMENAJAREA PEISAGERA A
PARCULUI FAMILIEI”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Dudeștii Noi.
Art. 7. - 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.pcdn.ro.
Președintele de ședință,

Contrasemnează:

 ………………….…………………………
Camelia MINGEA

secretarul comunei Dudeștii Noi
 …………………………….…………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

L.S.

Anexa la
Hotărârea Consiliului Local nr.........../14.03.2019

Caracteristici demografice, economice și tehnice pentru proiectul
„AMENAJAREA PEISAGERA A PARCULUI FAMILIEI”
1. Populatia comunei comunei Dudestii Noi este beneficiarul direct deservit de proiect .
2. Populația totală a comunei este de 3.179 de persoane conform datelor rezultate
la Recensământul din anul 2011 .
3. Valoarea totală a proiectului după cum rezultă din devizul general parte a Studiului
de fezabilitate este de 837.605,37 lei la care se adauga T.V.A. în valoare de
159.145,02 lei, din care C+M 613.584 lei la care se aduga T.V.A. 116.580,96 lei,
respectiv 175.993,39 € la care se aduga T.V.A. în valoare de 33.438,74 €, din care
cheltuieli eligibile solicitate la finantare 97.966 €, cheltuieli neeligibile 78.027,39€.
Cursul euro 1 € = 4,7593 lei din data de 12.03.2019
4. Justificarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției realizată de
către firma de proiectare SC. TOTAL PEISAJ SRL. în Studiu de Fezabilitate se
însușesc de către consiliul local.
5. În zonele în care se realizează proiectul „AMENAJAREA PEISAGERA A PARCULUI
FAMILIEI” nu există agenți economici.
6. Caracteristicile tehnice prevăzute în proiect :
Suprafata teren masurata este : 10289 mp ( 90 m x 114,3 m )
Suprafata teren parc : 10289 mp
Suprafata alei pietonale :
705 mp
Suprafata pietris :
717 mp
Suprafata gazon :
8 800 mp
Suprafata construita :
48,5 mp
In amenajare se vor folosi 137 buc de arbori, din 9 specii diferite, cu inaltimi medii de
peste 2,5 m pentru creearea unei vegetatii impunatoare deja din primul an, 10 specii
de arbusti si 3 specii de plante perene decorative prin flori cu perioade diferite de
inflorire ( primavara, vara si toamna )
Constructiv Lucrările necesare execuţiei investitiei vor fi din categoriile: - arhitectură (
constructii, alei, imprejmuire, etc); - arhitectură peisageră (arbori, arbusti, suprafete
gazon); - dotari – retele utilitati sisteme electrice, sistem de udare, canalizare şi apă
potabilă

