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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 27 din 17 sep 2012 
 

privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali ai comunei Dudeştii Noi 
şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora  

 
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea privind statutul aleşilor locali nr. 

393/2004, 
 
ţinând cont de prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului local al comunei Dudeştii Noi aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 6 
din 16 iulie 2012, 
 

analizând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2005 privind stabilirea 
modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii 
acestora, 

 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 2768/2012, 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. 2769/2012;   

c) raportul Comisiei de specialitate JUREX a Consiliului local, 
 

          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 stabileşte modelul legitimaţiei pentru primarul comunei Dudeştii Noi şi 
modelul legitimaţiilor consilierilor locali ai comunei Dudeştii Noi, conform Anexei nr. 1.- 

 
Art. 2.- Se stabileşte semnul distinctiv al primarului comunei Dudeştii Noi şi al 

consilierilor locali ai comunei Dudeştii Noi, conform Anexei nr. 2.- 
 
Art. 3.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.- 
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Art. 4.- Primarul  comunei Dudeştii Noi va dispune măsuri pentru realizarea 
legitimaţiilor şi semnelor distinctive stabilite la art. 1 şi art. 2 şi înmânarea acestora celor 
în cauză.- 

 
Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 
prefectului judeţului Timiş 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. 

 

 
  
 
 
 

 
F5/A2 
AAN/AAN 
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 

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.” 

                        

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/


 3 

Anexa nr. 1  
la Hotărârea Consiliului Local nr. ____/ 17 sep 2012 

 
 

A. Modelul legitimaţiei pentru primarul comunei Dudeştii Noi 
 

 
 

B. Modelul legitimaţiilor consilierilor locali ai comunei Dudeştii Noi 
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Dispozitii comune privind legitimaţiile aleşilor locali ai comunei Dudeştii Noi 
 
 
 

   1. În toate cazurile materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi 
negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă 
utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menţinând diferenţierea de mărime şi 
îngroşare prezentate în modelele A şi B. 

   2. Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi, în functie de 
posibilităţi: 

   a) hârtie albă satinată sau carton subţire alb satinat pentru tipărire, lipite pe 
cartonul, pe al cărui revers s-a caserat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, 
având culoarea negru, albastru închis (bleumarin) sau vişiniu închis; 

   b) carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având pe revers culoarea alb, 
negru, albastru închis (bleumarin) sau vişiniu închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin 
laminare în folie transparentă, după unul procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

   c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 * 0,5 mm, urmând în rest 
recomandările de la litera b). 

   3. Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm. 
   4. Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus şi adoptat prin hotărâre a 

consiliului local va fi utilizat pentru toate legitimaţiile emise. 
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Anexa nr. 2  
la Hotărârea Consiliului Local nr. ____/ 17 sep 2012 

 
 
A. Modelului semnului distinctiv al primarului comunei Dudeştii Noi 

 
B. Modelului semnului distinctiv al consilierilor locali ai comunei Dudeştii Noi 

 

 
 

Dispozitii comune privind semnele distinctive ale aleşilor locali ai comunei 
Dudeştii Noi 

 
Semnul distinctiv este o insignă confecţionata din tombac, argintată având forma 

unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului 
României, Stema României în cazul primarilor, respectiv stema comunei pentru consilierii 
locali, denumirea localităţii şi precizarea calităţii alesului local.  

 


