ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA

HOTĂRÂRE nr. 19 din 13.07.2009

privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei pentru obiectivul:

“Modernizare străzi în com. Dumbrava, jud. Timiş”
Analizând Referatul d-lui Primar Ioan Ihasz nr. 2607 din 13.07.2009; şi
Documentaţia Tehnică (Studiul de Fezabilitate) primită de la proiectanţii lucrării, S.C.
PROIECT M&M SRL CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ SEVERIN pentru avizare.
Având în vedere GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea masurii 322 - „
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoarea moştenirii rurale”, finanţat de UNIUNEA
EUROPEANĂ prin FONDUL EUROPEN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ;
În temeiul art. 45 alin.(1)” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL
hotărâre.

COMUNEI

D U M B R A V A adoptă prezenta

Art.1Se acordă avizul favorabil pentru Studiul de Fezabilitate elaborat de S.C.
PROIECT M&M SRL CARANSEBEŞ, JUD. CARAŞ SEVERIN în vederea depunerii
Cererii de de Finanţare pentru obiectivul: “Modernizare străzi în com. Dumbrava,

jud. Timiş”
Art. 2 Se constată necesitatea şi oportunitatea investiţiei finanţate prin programul
FEADR- măsura 322 pentru obiectivul “Modernizare străzi în com. Dumbrava, jud.

Timiş”
Art. 3 Se aprobă participarea Comunei Dumbrava prin depunerea Cererii de
finanţare în cadrul unui proiect integrat, având în vedere utilitatea pentru cei 2848 de
locuitori al comunei;
Art. 4 Consiliul Local al Comunei Dumbrava va asigura cheltuielile de
exploatare, mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la

data la care investiţia a fost dată în exploatare în conformitate cu reglementările şi
legislaţia în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor şi va prevede sumele
necesare acestora în bugetele anuale.
Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului jud.Timis- Serv. controlul legalitatii actelor si contencios
administrativ.
- Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
- Dosarele Tehnice pentru obţinerea avizelor
- Dosarul de hotârari al Primăriei Dumbrava
- Dosarul Proiectului de Finanţare
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