
 
                                                         Nr.consilieri : 11 

               Cons.prezenti: 11 
Voturi pentru: 10 

Voturi contra: 1 
 Abtineri : -                               

 
 

H O T Ă R Â R E  nr. 32 din 05.10.2009 
 

aplicarea Consiliului Local Dumbrava la Programul naţional de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Înfiinţare 

parcuri de joacă şi recreere în localitatea Dumbrava, comuna Dumbrava, 
jud.Timiş” 

 
 Analizând expunerea de motive a primarului comunei Dumbrava D-l Ihasz Ioan 
nr. 3495/28.09.2009, precum şi referatul Comisiei Economice Nr.3576/02.10.2009. 
 Având în vedere Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi instituit prin Ordinul 1107/2009. 
 În conformitate cu prevederile Ghidului de eligibilitate şi a Cererii de finanţare 
pentru Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi şi a îndrumarului privind achiziţiile publice necesare pentru 
implementareacererilor de finanţare aprobate în cadrul Programului de dezvoltare 
a infrastructurii în spaţiul rural. 
 Conform cu Hotărârea Guvernului Nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. 
 În temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
Nr.215/2001, republicată 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRAVA 
adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.  Se aprobă aplicarea şi încheierea în termenul prevăzut, prin reprezentantul legal al 
Consiliului Local Dumbrava a contractului pentru finanţare nerambursabilă 
 
Art.2.  Se aprobă punerea la dispoziţie pentru realizarea proiectului a terenului cu 
suprafaţa totală de 20413 m², păşune şi teren în intravilan aflat în domeniul privat al 
comunei Dumbrava cu numerele de identificare Ps4, Ps51 Ps52, Numerele cadastrale: 

 50012 înscris în CF 400164 al comunei Dumbrava  in suprafata de 2723 mp 
 400171 înscris în CF 400171 al comunei Dumbrava in suprafata de 2252 mp 
 400172 înscris în CF 400172 al comunei Dumbrava in suprafata de 2008 mp 
 400163 înscris în CF 400163 al comunei Dumbrava in suprafata de  635 mp 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

DUMBRAVA 

 
 
 



 400166 înscris în CF 400166 al comunei Dumbrava in suprafata de 4762 mp 
 Nr.Top 287 înscris în CF 400165 al comunei Dumbrava in suprafata de 8033 mp. 

Art.3.  Se aprobă studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Înfiinţare parcuri de joacă şi de recreere în 
localitatea Dumbrava, com.Dumbrava, jud.Timiş” după cum urmează: 

 Valoarea totală a investiţiei la data de 01.10.2009 (inv) inclusiv TVA – 623667 lei 
(în preţuri luna 01.10.2009 – 1 euro=4,2495 lei) , din care lucrări construcţii-
montaj (C+M) – 217387 lei; 

 Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 558886 lei; 
 Eşalonarea investiţiei: anul I – 623667 lei 
 Durata de realizare – 12 luni 
 Suprafaţa amenajată – 20413 m² 

 
Art.4.  CL Dumbrava îşi ia angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie 
publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 
 
Art.5.  Se aprobă asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare pentru obiectiv în 
valoare de 58866 lei - cheltuieli eligibile şi susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile. 
 
Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică. 
- Instituţiei Prefectului  - serviciul controlul legalităţii actelor şi contencios 

administrativ; 
- Ministrerului Mediului; 
- Dosarul de hotărâri a primăriei Dumbrava; 
- Prin afişare publică. 

 
 
                  Contrasemnază 
              SECRETARUL  
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  PRIMĂRIEI DUMBRAVA 
 
GHERGHELY FRANCISC IRIMIE       IOVIŢONI ILEANA   
 

 
 


