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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 24 din 17 sep 2012 
 

privind aprobarea unor măsuri organizatorice şi a calendarului de activităţi cu 
ocazia Rugii comunei  

 
Considerând Ruga comunei ca fiind sărbătoarea de prim rang a localității Dudeștii Noi, 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 2770/2012, 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. 2771/2012;   

c) raportul Comisiilor de specialitate EDUX şi ECOF ale Consiliului local, 
 
        analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei 

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

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale 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 programul manifestărilor din perioada 26-28 octombrie 2012 
prilejuite de Ruga comunei cuprins în Anexa – parte integrantă din prezenta hotărâre.- 

Art. 2.- În măsura în care este posibilă încadrarea în prevederile bugetare aprobate, 
primarul comunei este autorizat să realizeze cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare 
a prezentei hotărâri, în caz contrar primarul comunei va realiza demersurile în vederea 
rectificării bugetului local pentru anul 2012 şi să îl prezinte spre aprobare Consiliului local.- 

Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 
prefectului judeţului Timiş, bibliotecarei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 

 

 
  
 
 

 
F2/A1 
AAN/AAN 
Ex. 2 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
G h e o r g h e  C H I R V Ă S I T U  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

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 județului1+4)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)   /     /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.” 
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Anexă 
la Hotărârea nr. ___ din 17 sep 2012 

 
 

Programul manifestărilor din perioada 26-28 octombrie 2012 prilejuite 

de ruga comunei dudeștii noi 

 
 
26 octombrie 2012 
 
Ora 10.00 Sf. Liturghie de Sf. Dumitru la Biserica ortodoxă 
Ora 12.00 Sărbătoarea recoltei – ediția a IV-a – deschidere în centrul comunei 
Ora 16.00 Slijba de hram la Biserica ortodoxă 
Ora 18.00 Deschiderea Rugii cu un program artistic. Participă Ansamblul 

“Dudeșteana”, formația Florin Ionaș - “Generalul” și Nicu Novac 
Ora 20.00 Balul Rugii. Program artistic – formația Florin Ionaș. Invitați: Diana 

Selagea, Mile Povan, Claudia Ionaș. 
Ora 21.00 Premierea câștigătorilor Concursului “Gospodarul satului - 2012” – 

ediția a VI-a 
 
Nașii Rugii de anul acesta sunt familia Ioan Roman. 
 
27 octombrie 2012 
 
18.00 – 24.00 “Seara șvăbească” – reîntâlnire cu etnicii germani plecați din 

localitate. Bal la Căminul cultural – invitați: Timișoara Big Band și Pera Todorovici 
cu formația de tamburași. 

 
28 octombrie 2012 
 
Ora 10.00 – 15.00 Cupa Rugii la minifotbal – ediția a VIII-a 


