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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
Iniţiator: primarul comunei  

Dudeştii Noi Alin Nica 

HOTĂRÂREA 

Nr. 28 din 20 iun 2011 
 

privind retragerea unor terenuri acordate tinerilor în temeiul legii 15/2003 
din comuna Dudeştii Noi 

 
Ţinând cont de dezvoltarea urbanistică a comunei şi de sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, observând referatul 
comisiei pentru atriburea de teren tinerinerilor până în 35 de ani. 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. a), 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 anulează de către consiliul local al comunei Dudeştii Noi un număr 
de  2 contracte, prin care au fost atribuite terenuri tinerilor până în 35 ani în temeiul 
legii 15/ 2003, pentru nerepectarea clauzelor contractuale prevăzute la art. 6 alin 1 şi 
2 din respectivele contracte. 

Persoanele cărora se retrage dreptul de a primi teren sunt: 
 Alina Cristina Danciu atribuit prin H.C.L. nr.6/14 02 2011 

Flavius Claudiu Boltaşu prin HCL nr. 6/14 02 2011 
Art.2.- Serviciul Administrativ Economic şi Resurse Umane din cadrul Primăriei 

Comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în 
volumul şi structura bugetului local pe anul 2011. 

Art.3.- Prezenta se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) Şcolii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi; 
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local.- 

 
  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
R O D I C A  C O N D E E S C U  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 


