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 ROMÂNIA 

JUDE ULăTIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

DISPOZIŢIA 
Nr. 28 din 15 feb 2013 

 
privind convocarea înăşedin ăordinar ă 

a ConsiliuluiălocalăalăcomuneiăDudeştiiăNoi în data de 20 feb 2013 
 

Având la bază art. 39, alin (1) din Legea administra iei 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 administra iei publice 

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

PRIMARULăCOMUNEIăDUDEŞTIIăNOIăemiteăurm toarea dispozi ie. 
 

Art. 1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Dudeştii Noi în şedin ă ordinară în data 
de 20 februarie 2013, ora 1900 în Sala de şedin e 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 dispozi ii.- 

Art. 3.- (1) Înştiin area consilierilor locali se face prin e-mail şi prin paznicii comunali 
angaja i în aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Trimiterea către consilierii locali a materialelor de şedin ă 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 consilieri reprezintă confirmarea primirii 
materialelor şi luarea la cunoştin ă de convocarea şedin ei de consiliu.- 

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

a) consilierilor locali în func ie; 
b) prefectului jude ului Timiş pentru verificarea legalită ii; 
c) persoanelor care se ocupă de gestionarea publica iei „Dudeşteanul” şi a site-ului 

www.pcdn.ro spre publicare.- 
 
primarul comuneiăDudeştiiăNoi 
Alin-Adrian NICA 

Avizeaz ăpentruălegalitate 
SecretarulăcomuneiăDudeştiiăNoi 

Nicolae GEHL 
 
L.S.___________________                       

http://www.pcdn.ro/
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Anexa  

la Dispozi iaănr.ă28 din 15 feb 2013 
 
 

Convocator 
 

Primarulă ComuneiăDudeştiiă Noiă convoac ă înă şedin ă ordinară Consiliul local al 
comuneiă Dudeştiiă Noiă în data de 20 februarie 2013 ora 19

00,ă înă Salaă deă şedin eă aă
Prim riei cu urm torulăprogram: 
 

1. Aprobarea procesului verbal de la şedin a precedentă 

2. Aprobarea ordinii de zi 

3. Informări, interpelări, răspunsuri 

- Ordinea de zi Descriere pe scurt Comisia de 
specialitate 

sesizat  

4. Raportul primarului privind starea 
economică, socială şi de mediu a 
comunei Dudeştii Noi 

Elaborat în conformitate cu 
prevederile art. 63 alin. (3) lit. a) din 
Legea administra iei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

- 

5. P.H.C.L. nr. 8/2013 privind însușirea 
Acordului de cooperare privind 
organizarea şi exercitarea activității de 
audit public intern, precum şi şi pentru 
organizarea şi exercitarea unor 
activită i în scopul realizării unor 
atribu ii stabilite prin lege autorită ilor 
administra iei publice locale 

inând cont de limitările impuse de 
lege prin Ordonan a de Urgen ă a 
Guvernului nr. 63/2010, în vederea 
asigurării cerin elor prevăzute de 
Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, cu modificările și 
completările ulterioare este 
necesară realizarea prin cooperare 
a activită ii de audit intern şi a altor 
activită i de interes local la nivelul 
Filialei Jude ene Timiş a Asocia iei 
Comunelor din România la care 
comuna Dudeştii Noi este parte 

JUREX, 
ECOF 

6. P.H.C.L. nr. 9/2013 privind numirea 
conducătorului şi a coordonatorului 
Serviciului Public Comunitar de 
Eviden ă a Persoanelor 

Maria Bogdan e propusă ca şef al 
Serviciului Public Comunitar de 
Eviden ă a Persoanelor iar 
secretarul comunei va coordona 
activitatea S.P.C.L.E.P. 

JUREX 

7. P.H.C.L. nr. 10/2013 privind 
aprobarea unui schimb imobiliar între 
comuna Dudeştii Noi şi S.C. Real 
Best S.R.L. 

Se propune schimbarea a 2 ha 
teren arabil pentru 2 ha teren arabil 
în aceeaşi solă în vederea 
compactării terenului de inut de S.C. 
Real Best S.R.L. pentru a realiza un 
pcâmp de panouri fotovoltaice 

JUREX, 
ECOF, 
AGRUM 

8. Cereri - - 

9. Diverse 
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Lista consilierilor locali convocaţi 
 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Numeleăşiăprenumele Data Primirii 
Convocatorului   

Semn tura 

1. BELBA Ion   

2. CAPSALI Adrian-Leonida   

3. CHIRV SITUăGheorghe   

4. CONDEESCU Rodica   

5. GAŞPARăMaria   

6. GOŞAăăIon   

7. IENCI  Marcel-Lucian   

8. IENCI  Marius-Loredan   

9. NEGRICIOIU Petre    

10. NI AăTamara-Rodica   

11. RIŞCOăGrigore-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  
 

 


	Primarul Comunei Dudeştii Noi convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Dudeştii Noi în data de 20 februarie 2013 ora 1900, în Sala de şedinţe a Primăriei cu următorul program:
	Alin-Adrian NICA                                                                     Nicolae GEHL

