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Hotărârea
Nr. 51 din 18 oct 2010
privind constituirea sectoarelor administrative ale comunei Dudeştii Noi, în
scopul creării unor raporturi directe între cetăţeni şi consilierii locali
În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
având în vedere necesitatea instituirii unor raporturi directe între cetăţenii
comunei Dudeştii Noi şi consilierii locali în scopul rezolvării treburilor publice de
interes local, în condiţii de solicitudine, eficienţă şi operativitate, pe de o parte, precum
şi al monitorizării gradului de implicare al consilierilor locali, pe de altă parte,
analizând prevederile art. 50 din Statutul aleşilor locali aprobat prin Legea
nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51
alin. (1), (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) coroborate cu cele ale alin.(2)
lit.d) raportate la cele ale alin. (6) din legea sus-menţionată,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi art. 115 alin 1 lit. b. din
legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă, cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi, în
şedinţă ordinară,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:
Art. 1.- (1) În scopul rezolvării cerinţelor şi propunerilor cetăţenilor conexe
treburilor publice de interes local în condiţii de solicitudine, eficienţă şi operativitate, la
nivelul comunei Dudeştii Noi, se constituie 10 sectoare administrative, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Sectoarele administrative prevăzute la alin. (1) nu au elementele
constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale sau pe cele ale unei subdiviziuni
ale acesteia.
Art. 2.- Prin constituirea sectoarelor administrative prevăzute la art. 1 alin. (1)
se creează premisele monitorizării gradului de implicare a consilierilor locali în
raporturile directe, operative şi continue cu cetăţenii din sectorul administrativ pe care
îl reprezintă.
Art. 3.- (1) Fiecare consilier local este, potrivit legii, în serviciul colectivităţii
locale, pe de o parte şi, cu precădere, în condiţiile prezentei hotărâri, în al celor care
îşi au domiciliul în sectorul administrativ respectiv, pe de altă parte.

(2) Nominalizarea consilierilor locali pe sectoare administrative se face
prin hotărâre a Consiliului Local, pe perioada mandatului său, în termen de 45 de zile
de la constituire.
Art. 4.- Consilierul local, pentru sectorul administrativ pe care îl reprezintă,
îndeplineşte, în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, următoarele atribuţii principale:
a) se preocupă de menţinerea unui dialog permanent bazat pe
informarea cetăţenilor despre hotărârile Consiliul Local cu caracter normativ ce îi
privesc, de culegerea de propuneri, sugestii şi opinii de îmbunătăţire a acestora,
precum şi de promovarea de proiecte de hotărâri prin participarea cetăţenilor;
b) urmăreşte rezolvarea cererilor şi petiţiilor adresate Consiliului Local;
c) analizează împreună cu cetăţenii, problemele de interes local, precum
şi modul de soluţionare concretă a acestora;
d) participă singur sau împreună cu primarul comunei, cu viceprimarul
comunei sau cu funcţionari publici/personal contractual din aparatul de specialitate al
primarului/serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local la rezolvarea
problemelor de
interes
local; desemnarea persoanei/persoanelor care
însoţeşte/însoţesc pe consilierul local se face de către primarul comunei;
e) prezintă, în scris, viceprimarului comunei, semestrial sau ori de câte ori
este necesar, problemele cu care s-a confruntat în exercitarea atribuţiilor sale;
f) prezintă anual, de regulă în şedinţa ordinară din luna februarie a anului
curent pentru anul precedent, raportul asupra activităţii desfăşurate; consilierul local
absent la această şedinţă, prezintă raportul anual în prima şedinţă ce o urmează pe
cea la care a absentat.
Art. 5.- În termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii prevăzută la art. 3 alin.
(2), primarul va aduce la cunoştinţă cetăţenilor fiecărui sector administrativ, consilierul
local care îl reprezintă, precum şi atribuţiile sale în vederea realizării scopului pentru
care s-au constituit sectoarele administrative.
Art. 6.- (1) Viceprimarul comunei va aduce la cunoştinţa primarului comunei
problemele de interes local cu care s-a confruntat personal sau consilierul local,
potrivit art. 4 lit. e), în vederea soluţionării cu operativitate şi eficienţă, în cazurile în
care acestea intră în competenţa sa.
(2) Pentru problemele a căror rezolvare depăşesc competenţele
primarului comunei, acesta va promova analiza în cadrul Consiliului Local sau, după
caz, sesizează autorităţile/instituţiile/serviciile publice competente.
(3) Primarul comunei asigură organizarea executării prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 7.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
b) Primarului Comunei Dudeştii Noi;
c) spre publicare în publicaţia „Dudeşteanul”.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cons Râpă Cătălina
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ANEXA
la H.C.L. nr. 51/18 oct 2010

Sectoarele administrative ale Comunei Dudeştii Noi
Nr.
crt.

Strada

Sector administrativ I
1.
2.
3.

Str. Filip Beisser
Str. Verde
Str. Aleea Viilor

Sector administrativ II
4.
5.
6.

Str. Poştei
Str. Balta Neagră
Str. Duzilor

Sector administrativ III
7.
8.

Str. Calea Becicherecului
Str. Dealului

Sector administrativ IV
9.
10.
11.
12.

Str. Calea Hodoniului
Str. Cerbului
Str. Liliacului
Zona Solaris 1

Sector administrativ V
13.
14.

Str. Calea Sânandreiului
Str. Mărăşeşti

Sector administrativ VI
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Str. Balta Verde
Str. Nuferilor
Str. Scurtă
Str. Albastră
Str. Păduricii
Zona Solaris 2

Sector administrativ VII
21.
22.
23.

Str. Macilor
Str. Labirint
Str. Surduc

Sector administrativ VIII
24.
25.
26.
27.

Str. Calea Timişoarei, nr 1-44
Str. Căminului
Str. Carpaţi
Str. Scolii Vechi

Sector administrativ IX
28.
29.
30.
31.
32.

Str. Calea Timişoarei, nr. 45-107
Str. Răsăritului
Str. Gării
Str. Oituz
Str. Soarelui

Sector administrativ X
33.
34.
35.

Str. Rozelor
Str. Păcii
Str. Livezii

