ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Iniţiator: primar ALIN NICA

HOTĂRÂREA
Nr. 18 din 20 apr 2011
privind punerea la dispoziţia Regiei Autonome de Transport Timişoara cu titlu de
folosinţă gratuită a refugiilor pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de
transport în comun şi care fac parte din domeniul public al comunei Dudeştii Noi

Ţinând cont propunerea iniţiatorului şi raportul compartimentului de dezvoltare din
cadrul primăriei şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art. 12 din legea 213 / 1998 privind proprietatea publică
şi reginul juridic al acesteia, cu ultimele modificări.
Având la bază prevederile art. 36 alin. (4) lit., c), şi în temeiul art. 45 alin.(3) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru din
totalul de 11 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1.- Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, Regiei Autonome de Transport
Timişoara în calitate de operator comun al Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport
Timişoara” la care Consiliul Local Dudeştii Noi are calitatea de membru, a unui număr de 7
refugii, din care 6 staţii pereche, pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de
transport în comun şi care fac parte din domeniul public al Comunei Dudeştii Noi. Art.2.- Locaţiile staţiilor pentru mijloacele de transport în comun sunt:
a) Staţia „La Roman 1” situată la intersecţia Calea Sânandreiului cu Calea
Hodoniului;
b) Staţia „La Roman 2” situată la intersecţia Calea Becicherecului cu Calea
Timişoarei;
c) Staţia „La Negrea” situată la intersecţia dintre strada Poştei cu strada Cerbului.
d) Staţia „La Moară” situată pe Calea Timişoarei pe o parte şi cealaltă;
e) Staţia „La Blocuri” situată pe Calea Timişoarei pe o parte şi cealaltă.-

Art.3.- Drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara sunt
următoarele:
a) Dreptul la exploatarea acestor refugii;
b) Obligaţia de a nu amplasa materiale publicitare pe refugiile date spre folosinţă
gratuită.Art.4.- Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi prin aparatul de specialitate aflat în
subordinea primarului va asigura şi menţine curăţenia în refugiile pentru protecţia călătorilor,
precum şi integritatea elementelor componente ale refugiilor.Art.5.- Consiliul local al Comunei Dudeştii Noi, mandatează primarul comunei Dudeştii
Noi cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri de consiliu.Art.6.- Prezenta se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi
Contencios Administrativ;
b) primarului comunei Dudeştii Noi;
c) celor în cauză;
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.
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