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 ROMÂNIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

DISPOZIŢIA 
Nr. 130 din 17 iulie 2013 

 
privind convocarea în şedinţă ordinară  

a Consiliului local al comunei Dudeştii Noi în data de 22 iulie 2013 
 

Având la bază art. 39, alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
în temeiul art. 68, alin (1) şi al art. 115, alin (1), lit. a) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI emite următoarea dispoziţie. 
 

Art. 1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Dudeştii Noi în şedinţă ordinară în data 
de 22 iulie 2013, ora 1900 în Sala de şedinţe de la sediul Primăriei comunei Dudeştii Noi.- 

Art. 2.- Convocatorul care cuprinde programul şi ordinea de zi propuse este prezentat 
în Anexă, care este parte integrantă a prezentei dispoziţii.- 

Art. 3.- (1) Înştiinţarea consilierilor locali se face prin e-mail şi prin paznicii comunali 
angajaţi în aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Trimiterea către consilierii locali a materialelor de şedinţă se realizează prin grija 
secretarului comunei la adresele de poştă electronică indicate de aceştia. 

(3) La cererea consilierilor locali, secretarul comunei poate transmite materialele şi pe 
suport de hârtie.- 

Art. 4.- Semnarea convocatorului de către consilierii locali reprezintă confirmarea 
primirii materialelor şi luarea la cunoştinţă de convocarea şedinţei consiliului local.- 

Art. 5.- Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei şi în termenul legal 
următorilor: 

a) consilierilor locali în funcţie; 
b) prefectului judeţului Timiş pentru verificarea legalităţii; 
c) persoanelor care se ocupă de gestionarea publicaţiei „Dudeşteanul” şi a site-ului 

www.pcdn.ro spre publicare.- 
 
primarul comunei Dudeştii Noi 
Alin-Adrian NICA 

Avizează pentru legalitate 
Secretarul comunei Dudeştii Noi 

Nicolae GEHL 
 
L.S.___________________                       

http://www.pcdn.ro/
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Anexa  
la Dispoziţia nr. 130 din 22 iulie 2013 

 
 

Convocator 
 

Primarul Comunei Dudeştii Noi convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al 
comunei Dudeştii Noi în data de 22 iulie 2013 ora 1900, în Sala de şedinţe a Primăriei cu 
următorul program: 
 

1.  Aprobarea procesului verbal de la şedinţa precedentă 

2.  Aprobarea ordinii de zi 

3.  Informări, interpelări, răspunsuri 

- Ordinea de zi Descriere pe scurt Comisia de 
specialitate 

sesizată 

4.  P.H.C.L.*) nr. 33/2013 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al comunei 
Dudeştii Noi 

Având în vedere acţiunea de 
inventariere şi de evaluare a 
tuturor bunurilor din patrimoniul 
comunei Dudeştii Noi şi luând în 
considerare unele modificări ale 
inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al 
comunei Dudeştii Noi, respectiv 
introducerea şi scoaterea unor 
bunuri din domeniul public al 
comunei Dudeştii Noi şi 
actualizarea denumirilor şi a 
datelor referitoare la unele 
bunuri, se impune actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al comunei 

Dudeştii Noi. 

JUREX, 
ECOF, 

AGRUM, 
EDUX 

5.  P.H.C.L. nr. 34/2013 privind 
modificarea și completarea 
Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local  al 
comunei Dudeştii Noi 

Ţinând cont de normele de tehnică 
legislativă cuprinse în Legea nr. 
24/2000 se impun unele modificări 
de formă ale Regulamentului. De 
asemenea, trebuie incluse în 
Regulament anumite prevederi 
referitoare la transparenţa 
decizională. 

JUREX, 
ECOF, 

AGRUM, 
EDUX 

6.  P.H.C.L. nr. 35/2013 privind 
aprobarea contractului-cadru pentru 
concesionarea sau închirierea 
pajiştilor din patrimoniul comunei 
Dudeştii Noi 

Se impune adoptarea modelului-
cadru al contractelor de închiriere şi 
concesionare a pajiştilor din 
patrimoniul comunei Dudeştii Noi 
pentru a le pune în acord cu 
legislaţia nou apărută. 

JUREX, 
ECOF, 

AGRUM 
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7.  P.H.C.L. nr. 36/2013 privind 
aprobarea organizării cursului de 
perfecţionare cu tema „Noţiuni de 
tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative ale administraţiei 
publice locale”  

Aleşii locali şi funcţionarii publici au 
obligaţia de a participa regulat la 
cursuri de formare şi perfecţionare 
organizate in interesul şi din 
iniţiativa instituţiilor publice de care 
aparţin. 

JUREX, 
ECOF, 

AGRUM, 
EDUX 

8.  P.H.C.L. nr. 37/2013 privind stabilirea 
staţiilor de îmbarcare-debarcare 
pentru transportul de persoane  

Se adaugă o staţie la Casa de 
cultură Dudeştii Noi şi una la 
Primărie pentru curse regulate 
şi/sau speciale 

AGRUM, 
ECOF 

9.  P.H.C.L. nr. 38/2013 privind 
modificarea componenţei Comisiei 
speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Dudeştii 
Noi 

Este necesară actualizarea 
Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al 
comunei Dudeştii Noi, comisie ce nu 
a mai fost actualizată din anul 2004. 

JUREX, 
ECOF, 

AGRUM, 
EDUX 

10.  P.H.C.L. nr. 39/2013 privind 
măsurarea şi intabularea pajiştilor din 
patrimoniul comunei Dudeştii Noi  

Având în vederea propunerea 
Comisiei AGRUM de măsurare a 
fâneţelor şi a păşunilor înaintată de 
doamna consilier local Rodica 
CONDEESCU în numele Comisiei 
AGRUM, se propune măsurarea şi 
intabularea suprafeţelor de pajişti 
din anexa proiectului de hotărâre 

AGRUM, 
ECOF 

11.  P.H.C.L. nr. 40/2013 privind înfiinţarea 
autorităţii locale de transport 

Luând act de adresa Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 5659/2013, 
înregistrată la Primăria comunei 
Dudeştii Noi cu nr. 2338/2013, prin 
care ni se pune în vedere realizarea 
unor măsuri administrative în ceea 
ce priveşte reglementarea în 
domeniul transporturilor, se impune 
înfiinţarea autorităţii locale de 
transport. 

JUREX, 
AGRUM 

12.  P.H.C.L. nr. 41/2013 privind înfiinţarea 
şi organizarea Monitorului Oficial al 
Comunei Dudeştii Noi 

Încă o modalitate pentru a realiza 
publicitatea actelor normative ale 
autorităţilor publice locale. 

JUREX, 
ECOF 

13.  P.H.C.L. nr. 42/2013 privind iniţierea 
şi stabilirea procedurilor pentru 
concesionarea sau închirierea 
pajiştilor din patrimoniul comunei 
Dudeştii Noi 

Analizând prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, se 
impune realizarea unei metodologii 
privind concesionarea sau 
închirierea pajiştilor din patrimoniul 
comunei Dudeştii Noi. 

JUREX, 
ECOF, 
AGUM 

14.  P.H.C.L. nr. 43/2013 privind 
modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Dudeştii 
Noi 

Având în vedere adresa Consiliului 
Judeşean Timiş nr. 
7306R/05.07.2013 prin care se 
solicită reanalizarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 25/2013 din 
punctul de vedere al formei şi ţinând 
cont de faptul că s-au descoperit 

JUREX, 
ECOF, 

AGRUM, 
EDUX 
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mici inadvertenţe la unele poziţii din 
anexă este necesară reanalizarea 
H.C.L. nr. 25/2013. 

15.  P.H.C.L. nr. 44/2013 privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi 
modificarea componenţei Comisiei 
privind avizarea reglementărilor locale 
privind circulaţia pe drumurile publice 
din comuna Dudeştii Noi  

În urma modificărilor survenite ca 
urmare a evenimentelor legislative 
şi a alegerilor locale din 9 iunie 
2012 se impune actualizarea 
componenţei Comisiei privind 
avizarea reglementărilor locale 
privind circulaţia pe drumurile 
publice din comuna Dudeştii Noi 
înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 61/2010. 
De asemenea este necesară 
precizarea atribuţiilor şi a modului 
de funcţionare a Comisiei printr-un 
regulament de organizare şi 
funcţionare. 

AGRUM 

16.  P.H.C.L. nr. 45/2013 privind dezlipirea 
şi unificarea unor parcele din 
patrimoniul comunei Dudeştii Noi în 
vederea intabulării staţiei de epurare 

Având în vedere starea de fapt 
care arată că staţia de epurare 
nu a fost realizată doar pe 
parcela cu nr.cad. 
Cc431,432,435-440/39 în 
suprafaţă de S = 644 m2, ci pe o 
suprafaţă mai mare, se impune 
realizarea unei documentaţii 
cadastrale pentru intabularea 
staţiei de epurare pe suprafaţa 
reală din teren. 

AGRUM, 
ECOF 

17.  P.H.C.L. nr. 46/2013 privind 
aprobarea portofoliului de proiecte al 
comunei Dudeştii Noi pentru 
depunerea în cadrul programelor 
finanţate prin Grupul de Acţiune 
Locală „Triplex Confinium” 

 ECOF 

18.  Cereri - - 

19.  Diverse 

 
*)proiect de hotărâre a consiliului local 
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Lista consilierilor locali convocaţi 
 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Data Primirii 
Convocatorului   

Semnătura 

1. BELBA Ion   

2. CAPSALI Adrian-Leonida   

3. CHIRVĂSITU Gheorghe   

4. CONDEESCU Rodica   

5. GAŞPAR Maria   

6. GOŞA  Ion   

7. IENCI  Marcel-Lucian   

8. IENCI  Marius-Loredan   

9. NEGRICIOIU Petre    

10. NIŢA Tamara-Rodica   

11. RIŞCO Grigore-Bogdan   

 
NOTĂ  

Odată cu prezenta invitaţie s-au transmis materialele necesare dezbaterilor pe adresele personalizate de e-mail şi se mai 

găsesc pe serverul unităţii din sala de consiliu la care există acces. 

  Pentru eventualele lămuriri sunaţi la telefon 0732790980 sau 0724189791 sau fix 0256/378020 

 
 
 
 
 
             
 

    PRIMAR,                                                                               SECRETAR, 
 Alin-Adrian NICA                                                                     Nicolae GEHL  
 

 


