
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
Iniţiator: primarul comunei  

Dudeştii Noi Alin Nica 

 

Hotărârea 

Nr. 20 din 21 mai 2012 
 

privind împuternicire a secretarului comunei pentru a da declaraţii autentice 
pentru repoziţionarea cadastrală a unei suprafeţe de teren  

 
 

Având în vedere buna organizare cadastrală a teritoriului comunei şi 
documentaţia necesară finalizărilor lucrărilor de P.U.G. 

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) şi art. 126 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. ____ din _______ 2012, 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.  ____ din  _________ 2012,   

c) rapoartele Comisiilor de specialitate ECOF şi JUREX EDUX şi 
AGRUM ale Consiliului Local, 

analizând dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c)  combinate cu  cele ale alin. alin 
(5) lit. a) şi alin. (6) lit. a)  punctul 14, din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta 

hotărâre. 
 
Art. 1 - Se împuterniceşte secretarul comunei, domnul Gehl Nicolae, ca 

să dea şi să semneze, din partea comunei Dudeştii Noi şi a consiliului local Dudeştii 
Noi, declaraţiile autentice privind lucrarea cadstrală Nr. 324/2012, de repoziţionare şi 
modificare a limitei de proprietate, a imobilului ( teren) pozitie topo . 851/6 şi Cf. nr. 
401893 cu o suprafaţă de 446 mp., care este prezentată grafic in anexa A a 
prezentei H.C.L.  



 2 

 
 

Art. 2.- 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 
afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Cons. Marius IENCI          Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 

 
 
 
 
L.S. __________________________________ 
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