ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Iniţiator: primar ALIN NICA

HOTĂRÂREA
Nr. 35 din 29 iul 2011

privind aceptarea unor terenuri în patrimonul comunei Dudeştii Noi, care sunt
destinate drumurilor de acces în P.U.Z. Alexia 1

Ţinând cont de prevederile regulamentului de urbanism aprobat prin H.C.L. nr 26 din
18 10 2007 privind P.U.Z. Alexia 1,
în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului, art. 32 alin. 3 lit c cu ultimele modificării,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi c) şi art. 45 alin. 3; art. 120 alin 1 şi
art 121 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 8 voturi pentru --- voturi
împotrivă; 1 abţineri; din totalul de 9 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1.- Se acceptă introducerea în patrimoniul privat al comunei Dudeştii Noi a
terenurilor descrise de C.F. nr 400612 cu Top 50020 cu o suprafaţă de 939 mp; C.F. nr
400652 cu Top 50015 cu o suprafaţă de 3793 mp; C.F. nr 400650 cu Top Cc. 870/1-10/239
cu o suprafaţă de 63041 mp; C.F. nr 400643 cu Top Cc. 878/1-4;881/1/33 cu o suprafaţă de
15243 mp; proprietatea Domnului Rusu Raimond Ovidiu căsătorit cu Rusu Camelia
Domnica, care sunt destinate ca drumuri de acces în P.U.Z.-ul Alexia 1.
Art.2 Introducerea în patrimoniul privat al comunei se va face prin act autentic de
donaţie, încheiat între proprietari şi comuna Dudeştii Noi.
Art.3 Pentru perfectare actelor autentice de transfer de proprietate a imobilelor mai
sus arătate se împuterniceşte din partea comunei Domnul Gehl Nicolae în funţia de secretar
comună.

Art.4 Taxele privind transferul de proprietate se vor suporta din bugetul local al
comunei.
Art.5 După intrarea în patrimoniul privat al comunei a terenurilor mai sus arătate,
acestea vor fi introduse în inventarul domeniului public al comunei Dudeştii Noi, fără a suferi
vreo diminuare de suprafaţă.
Art.6.- 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,
L.S.

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

CONDEESCU RODICA

 …………………………….…………………………
NICOLAE GEHL

