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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 39 din 7 sep 2011 
 

privind stabilirea preţului de vânzare pentru albumul monografic al comunei 
Dudeştii Noi 

 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile  art. 
33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. _________________;   

 

ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d combinate cu 
cele ale alin. (6) lit. a) pct. 2 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 10 voturi 
pentru --- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul de 10 consilieri prezenţi, în 
şedinţă extraordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. – (1) Se stabileşte suma de 32 de lei ca preţ de vânzare pentru un 

exemplar din lucrarea “Dudeştii Noi – Neu Beschenowa – album monografic” realizată 
de Dan Buruleanu şi Liliana Păun. 

(2) Vânzarea se va face prin instituţiile comunale, respectiv Primăria, 
Şcoala cu Clasele I-VIII, Căminul cultural, Biblioteca comunală.- 

 
Art.2. – (1) Se aprobă alocarea gratuită a 120 de exemplare din lucrare 

pentru protocol şi reprezentare şi pentru păstrare şi informare la instituţiile comunale, 
respectiv Primărie, Consiliu local, Şcoala cu Clasele I-VIII, Cămin cultural, Bibliotecă 
comunală, Poştă, Poliţie, biserici. 

(2) Cu distribuirea lucrării se împuterniceşte primarul comunei Dudeştii 
Noi.- 
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Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeştii Noi, Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişarea la avizierul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
              

 

 
  
 
 
 

 
 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
E L E N A  F L O R E A  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

