ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr. 25 din 17 Sept. 2012
privind nominalizarea consilierilor locali pe sectoare administrative
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2010
privind constituirea sectoarelor administrative ale comunei Dudeştii Noi, în scopul creării unor
raporturi directe între cetăţeni şi consilierii locali,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr. 2492/2012 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. 2478/20112;
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX şi JUREX ale Consiliului
local,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi 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.- Pe durata restului mandatului rezultat în urma alegerilor autorităţilor
administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012, se nominalizează consilierii locali pe
sectoarele administrative constituite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2010, după cum
urmează:
a) Ecaterina RÎPĂ - sectorul administrativ I;
b) Maria GAŞPAR - sectorul administrativ II;
c) Petre NEGRICIOIU - sectorul administrativ III;
d) Rodica CONDEESCU - sectorul administrativ IV;
e) Marcel-Lucian IENCI - sectorul administrativ V;
f) Gheorghe CHIRVĂSITU - sectorul administrativ VI;
g) Tamara-Rodica NIŢĂ - sectorul administrativ VII;
h) Marius-Loredan IENCI - sectorul administrativ VIII;
i) Grigore-Bogdan RIŞCO - sectorul administrativ IX;
j) Adrian-Leonida CAPSALI - sectorul administrativ X.Art. 2.- Gospodăriile din fiecare sector administrativ vor fi comunicate consilierilor
locali nominalizaţi, potrivit prevederilor art.1, prin grija primarului comunei, până cel târziu la
data de 1 septembrie 2012.-
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Art. 3.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege:
a) prefectului judeţului Timiş;
b) primarului comunei Dudeştii Noi;
c) consilierilor locali ai comunei Dudeştii Noi
d) spre publicare în publicaţia „Dudeşteanul”;
e) spre publicare pe pagina de internet www.pcdn.ro.-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează, avizând pentru legalitate

Consilier local,

Chirvasitu Gheorghe

SECRETAR,
Nicolae GEHL

L.S. __________________________________
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Ex.2

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

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2012
1+4
2
/ /2012
Comunicarea către prefectul județului )
2+3+5
/ /2012
3
Aducerea la cunoștință publică
)
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2012
3
/ /2012
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
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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