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HOTĂRÂREA 

Nr. 5 din 14 feb 2011 
 

privind aprobarea demarării procedurii de evaluare şi întabularea a unor terenuri în 
vederea efectuării unui schimb imobiliar  

 
 
  Ţinând cont de cererea domnului Rusu Raimond Ovidiu cu nr. 39/ 17 12 2010 prin 
care se solicită efectuarea unui schimb imobiliar între comuna Dudeştii Noi şi mai sus 
numitul, 

Având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit., c), alin. (4) lit. e), şi în temeiul art. 45 
alin.(3) şi art. 121 alin 4 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NO 
În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale 

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

HOTĂRÂRE 
Art.1.- Se împuterniceşte secretarul comunei, Gehl Nicolae, să facă toate demersurile 

pentru efecturea unui schimb imobiliar compus din PS 365; PS 425; HB 426; PS 427; PS 
530; PS 536; F 847; F 849. 

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor se vor întocmi rapoarte de evaluare pentru 
imobilele mai sus arătate, şi se vor face, acolo unde este cazul, documentaţiile de intabulare 
pentru aceste imobile.  

Art.2.- Cheltuielile privin procedura de intabulare şi întocmire a rapoartelor de 
evaluare vor fi alocate din bugetul local al comunei Dudeştii Noi. 

Art.3.- Termenul pentru finalizarea documentaţiei de intabulare şi a rapoartelor de 
evaluare imobiliară va fi 31  Mai 2011, după care documentaţia va fi prezentată Consiliului 
Local Dudeştii Noi. 

Art.4.- Prezenta se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi Contencios 

Administrativ; 
b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) spre afişare avizier ori publicare ziar local. 

 
  
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
G H E O R G H E  C H I R V Ă S I T U  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 


