
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

Hotărârea 

Nr. 10 din 22 aug 2012 
 

privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Dudestii Noi 

 
Luând în considerare referatul de aprobare nr. 2494/2012  înaintat de către 

primarul comunei Dudeştii Noi, domnul Alin-Adrian Nica, de raportul de specialitate 
2480/2012 întocmit de compartimentul corespunzător din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi, precum şi de raportul Comisiilor de 
specialitate ECOF şi JUREX ale Consiliului local, 

 
având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 

 
în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c)  şi a 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 următoarea 
hotărâre: 

 
Art. 1.-  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Dudeştii Noi cuprins în Anexa la HCL nr.16/19.04.2010 privind aprobarea 
inventarului bunurilor imobile care fac parte din patrimoniul public al comunei 
Dudeştii Noi se completează cu poziţiile 78 - 80, conform Anexei la prezenta 
hotărâre.- 

 
Art. 2.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeştii Noişi 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, 
consilier local,            Contrasemnează,  
Adrian-Leonida CAPSALI    
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
 
L.S. __________________________________ 

 
F2/A1 
AAN/MGT 
Ex.2 
 
 

http://www.pcdn.ro/


ANEXA la H.C.L. nr. 10 / 22 aug 012 
JUDEŢUL TIMIŞ - COMUNA DUDEŞTII NOI  

 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului                                                                  Însuşit de Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi  

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al                                                                      Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 22 aug 2012  

Comunei Dudeştii Noi                                                                                                                                

 Primar ALIN NICA  

 
 
 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Nr. 
Crt. 

Cod 
Clasificare 

Denumirea Bunului Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândiri 
sau dării 

în folosinţă 

Valoare de 
inventar 

Situaţia juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

78 CAPA Retea de alimentare cu apa 

si bazin de inmagazinare cu 

capacitatea de  300 mc. 

Dudeştii Noi, lungime 9,894 km  
 

2012 1.358.373,32 lei Comuna Dudeştii 

Noi 

 79 CAPA  Sistem de canalizare 

menajera cu statiile de 

pompare SP1 si SP2.  

Dudeştii Noi, lungime 18,094 km 2012 4.613.630,51 lei Comuna Dudeştii 

Noi 

80 CAPA Statie de epurare a apelor 

menajere. 

Dudestii Noi  C.f. nr. 2.418, nr. top. 

Cc 431,432,435-440/39, suprafaţă 600 

m
2
 

2012 2.143.955  lei 

 

Comuna Dudeştii 

Noi 



 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului 

local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în 
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data 

aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 
 


