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HOTĂRÂREA 

Nr.33 din 10.04.2020 

privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 8 octombrie 2015 
privind implementarea proiectului „Asfaltarea străzilor din comuna Dudeștii Noi” 

 

Având în vedere Dispozitia de Santier nr. 1 din data de 19.09.2019 emisă de către 
proiectantul SC SIALCO SRL care modifică proiectul tehnic „Asfaltarea străzilor în Comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș" și nota de comandă suplimentară emisă de către constructorul SC 
SUPER CONSTRUCT SRL 
 

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

înregistrat sub nr.5927/2020, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îndeplinind condiția 
prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act normativ; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,  
înregistrat sub nr.5928/2020, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

c)  avizul favorabil al comisiei de specialitate ECOF, îndeplinind condiția de la art. 136 
alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

         d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale 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. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a si lit. b), respectiv cele ale 
art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
            

      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I. Punctul nr.2 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr.99 din 8 octombrie 2015 
privind implementarea proiectului „Asfaltarea străzilor din comuna Dudeștii Noi” se 
modifică și va avea următorul cuprins: 



2. Valoare totală a investiției este de 5.505.070,55 lei din care 4.477.235,41 lei 

valoare eligibilă și 1.027.835,14 lei valoare neeligibilă, adică valoarea neeligibilă a Proiectului 
crește cu 104.142,91 lei. 

Art. II. - 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.  

 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului Local a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abțineri din 

totalul de 12 consilieri locali prezenți 
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Președintele de ședință,

 ………………….………………………… 

Camelia MINGEA 

  

Contrasemnează pentru legalitate : 

 secretarul general al  

comunei Dudeștii Noi

 …………………………….………… 

 Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

  

L.S. 


