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HOTĂRÂREA 

Nr. 34 din 29 iul 2011 
 

privind aprobarea dezmembrării unor terenuri din patrimoniul privat al comunei 
Dudeştii Noi şi intabularea terenurilor care rezultă din dezmembrare în patrimonu 

privat al comunei Dudeştii Noi 
 

Ţinând cont de solicitările cetăţenilor de pe străzile Macilor şi Nuferilor care nu deţin 
cărţi funciare pentru terenurile şi construcţiile pe care le folosesc de generaţii, 

în conformitate cu Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind 
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară, 

în temeiul prevederilor art. 36 din legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată şi a 
art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi 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, în şedinţă ordinară, adoptă 
prezenta  

HOTĂRÂRE 
Art.1.- Se aprobă dezlipirea din CF nr. 401535 cu nr. Top 401535; şi din CF 

nr.401534 cu nr. Top 401534; proprietate privată a Comunei Dudeştii Noi, a unor suprafeţe şi 
intabularea acestora în cărţi funciare separate în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi 
în conformitate cu Anexele A-B, care sunt parte integrantă din această hotărâre. 
 

Art.2.- 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; 
d) Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timişoara. 

 
  
 
 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

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

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 
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