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 Hotărârea 
Nr. 52 din 18 oct 2010 

 
privind nominalizarea consilierilor locali pe sectoare administrative 
  

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local nr. 
51/2010 privind constituirea sectoarelor administrative ale comunei Dudeştii Noi, în scopul 
creării unor raporturi directe între cetăţeni şi consilierii locali, 

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.- Pe durata restului mandatului rezultat în urma alegerilor autorităţilor 
administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008, se nominalizează consilierii locali pe 
sectoarele administrative constituite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2010, după cum 
urmează:  

a) Ecaterina RÎPĂ - sectorul administrativ I; 
b) Gheorghe NEBUNU - sectorul administrativ II;  
c) Elena FLOREA- sectorul administrativ III; 
d) Rodica CONDEESCU - sectorul administrativ IV; 
e) Marcel Lucian IENCI - sectorul administrativ V; 
f) Gheorghe CHIRVĂSITU - sectorul administrativ VI; 
g) Tamara NIŢĂ - sectorul administrativ VII; 
h) Marius Loredan IENCI - sectorul administrativ VIII; 
i) Ion BELBA - sectorul administrativ IX; 
j) Olimpia POROJAN - sectorul administrativ X. 

Art. 2.- Gospodăriile din fiecare sector administrativ vor fi comunicate  consilierilor 
locali nominalizaţi, potrivit prevederilor art.1, prin grija primarului comunei, până cel târziu la 
data de 1 noiembrie 2010. 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege: 

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş; 
b) Primarului Comunei Dudeştii Noi; 
c) consilierilor locali ai Comunei Dudeştii Noi 
d) spre publicare în publicaţia „Dudeşteanul”. 
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