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HOTĂRÂREA
Nr. 13 din 7 apr 2010
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Dudeştii Noi
Având în vedere derularea unor proceduri pentru accesarea, programelor de
finanţare europeană, respectiv măsura 125 pentru sprijinirea agriculturii, raportate la
prevederile legii 213/1998 cu ultimele modificări, art.7 alin e şi art. 8, referită prin
Hotărârea de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea normelor care alcătuiesc inventarul
bunurilor din domeniul public al comunelor.
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin 3 şi art. 120 alin.1 şi 2,
conform art. 115 alin. 1 lit. b din Legea. 215/2001 privind administraţia publică locală cu
modificările ulterioare, adoptă, cu 10 voturi pentru, -- voturi împotrivă şi --- abţineri din
totalul de 10 consilieri participanţi în şedinţă extraordinară, prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă completarea „ Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Dudeştii Noi” atestat prin H.C.l. nr.18/2004 privind patrimoniului public al
comunei Dudeştii Noi, cu poziţiile, enunţate şi descrise în anexa A, a prezentei H.C.l. cu
suprafeţele acestora, să treacă din patrimoniul privat al comunei Dudeştii Noi în domeniul
public al comunei Dudestii Noi.
Subliniem că pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri nu au fost
înregistrate cereri de retrocedare formulate în baza legii 247/2005 privind reforma în
domeniul proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente cu modificările şi
completările ulterioare şi tot odată , că acestea nu sunt grevate de sarcini şi nu fac
obiectul unui litigiu.
Art. 2. Se vor modifica în acest sens H.C.l. nr.18/2004 privind atestarea patrimoniului
public al comunei Dudeştii Noi şi H.C.L. nr. 36/2006 privind atestarea domeniului privat al
comunei Dudeştii Noi.
Art. 3. Prezenta se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Timiş ;-Direcţia de Control a legalităţii actelor şi
Contencios Administrativ ;
b) Dosar primărie ;
c) Spre afişare avizier ori publicare ziar local.
d) Consiliului Local ;
e) Primarului Comunei – Personalului din aparatul propriu.

f) Consiliului Judeţean Timiş - Serviciului administrare patrimoniu
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons. Niţă Tamara

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR,
Nicolae GEHL

ANEXA la H.C.L. nr. 13 / 7 apr 2010

DRUMURILE DE EXPLOATARE DIN PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumire Nr. Cadastral /
topografic
DE 880/1
DE 863/2
DE 863/1
DE 860
DE 539/11
DE 531
DE 534
DE 908
DE 913
DE 894/2
DE 396
DE 383/4
DE 403/1/1

Lungime în ml.
897 m.l.
1 204 m.l.
248 m.l.
107 m.l.
1 132 m.l.
641 m.l.
575 m.l.
105 m.l.
873 m.l.
834 m.l.
588 m.l.
524 m.l.
512 m.l.

