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 ROMÂNIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

 

 

DISPOZIŢIA 
Nr. 39 din 12.03.2015 

 
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al comunei Dudeştii Noi în data 

de 16.03.2015 
 

Având la bază art. 39, alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
în temeiul art. 68, alin (1) şi al art. 115, alin (1), lit. a) din Legea administraţiei publice locale 

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

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI emite următoarea dispoziţie. 
 

Art. 1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Dudeştii Noi în şedinţă ordinară în data de 
16.03.2015, ora 1900 în Sala de şedinţe de la sediul Primăriei.- 

Art. 2.- Convocatorul care cuprinde programul şi ordinea de zi propuse este prezentat în 
Anexă, care este parte integrantă a prezentei dispoziţii.- 

Art. 3.- (1) Înştiinţarea consilierilor locali se face prin e-mail şi prin paznicii comunali angajaţi 
în aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Trimiterea către consilierii locali a materialelor de şedinţă se realizează prin grija 
secretarului comunei la adresele de poştă electronică indicate de aceştia. 

(3) La cererea consilierilor locali, secretarul comunei poate transmite materialele şi pe suport 
de hârtie.- 

Art. 4.- Semnarea convocatorului de către consilieri reprezintă confirmarea primirii 
materialelor şi luarea la cunoştinţă de convocarea şedinţei de consiliu.- 

Art. 5.- Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei şi în termenul legal următorilor: 
a) consilierilor locali în funcţie; 
b) prefectului judeţului Timiş pentru verificarea legalităţii; 

      c ) se aduce la cunoștinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, 
precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
 
  Primarul comunei Dudeştii Noi    

                 Alin- Adrian NICA                                                            Avizează pentru legalitate, 
Secretarul comunei Dudeştii Noi 

            Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
 

L.S.___________________                      

http://www.pcdn.ro/
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                                  Anexa  la Dispoziţia nr. 39  din 12.03.2015 
 

Convocator 

 
Primarul Comunei Dudeştii Noi convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei 

Dudeştii Noi în data de 16.03.2015, ora 1900, în Sala de şedinţe a Primăriei cu următorul program: 
 

 

 

1.  Aprobarea proceselor  verbale de la şedinţele  precedente  din  25.02.2015. 

2.  Aprobarea ordinii de zi 

3.  Informări, interpelări, răspunsuri –   
 

 Ordinea de zi Descriere pe scurt Comisia de 
specialitate 

sesizată 

4.  P.H.C.L. nr.25 privind aprobarea 
solicitarii unei scrisori de garantie din 
partea FGCR- IFN SA.  pentru 
obţinerea avansului aferent proiectului 
„Asfaltare strada Paduricii – Comuna 
Dudestii Noi ” – 
C413322011253793506, derulat prin 
F.E.A.D.R, Masura 41.322. 

 

ECOF 
JUREX 

5.  P.H.C.L. nr.26 privind aprobarea 
participări comunei Dudeştii Noi  
la înfiinţarea unei societăţi comerciale 
cu răspundere limitata, de interes local, 
denumită AQUATORONTAL  S.R.L.  

 
AGRUM 
EDUX 
ECOF 
JUREX 

6.  P.H.CL.  nr.27 privind preluarea în 
administrare a capelei din cimitirul 
Romano-Catolic din comuna Dudeștii 
Noi 

  
AGRUM, 

ECOF 
EDUX 
JUREX 

7.  P.H.C.L.nr.28 privind înfiinţare" Parcul 
familiei" 

 EDUX 
JUREX 
AGRUM 
ECOF 

8.  P.H.CL. nr.29 privind  aprobarea 
vânzării terenului înscris în C.F. nr. 
401442 Dudeștii Noi  lui Mădălina-
Alexandra ȚIGĂNAȘU 
 

 EDUX 
AGRUM 
ECOF 
JUREX 

9.  P.H.C.L. nr.30 privind  aprobarea 
vânzării terenului înscris în C.F. nr. 
401420 Dudeștii Noi  lui Ramona 
RADAC 
 

 AGRUM 
ECOF 
JUREX 
EDUX 

10.  P.H.C.L. nr.31 privind  retragerea unor 
terenuri acordate tinerilor în temeiul 
legii 15/2003 din comuna Dudeştii Noi 
 
 

 AGRUM 
ECOF 
JUREX 
EDUX 
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11.  P.H.C.L. nr.32 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici al 
obiectivului Parc copii şi Zonă 
promenadă pe strada Carpaţi. 

 AGRUM 
JUREX 
EDUX 
ECOF 

12. Diverse 

*)proiect de hotărâre a consiliului local 
 

Lista consilierilor locali convocaţi 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Data Primirii 
Convocatorului   

Semnătura 

1. BELBA Ion   

2. CAPSALI Adrian-Leonida   

3. CHIRVĂSITU Gheorghe   

4. CONDEESCU Rodica   

5. GAŞPAR Maria   

6. GOŞA  Ion   

7. IENCI  Marcel-Lucian   

8. IENCI  Marius-Loredan   

9. NEGRICIOIU Petre    

10. NIŢA Tamara-Rodica   

11. RIŞCO Grigore-Bogdan   

 
Lista persoanelor invitate de primar 

 

Nr. crt. Numele, prenumele şi funcţia Semnătura 

1. GAŞPAR Floria – preot paroh  

2. BÂRSAN Marius -  şef Post Poliţie  

3. TATOV Petronela-  director Şcoala 
Gimnazială Dudeştii Noi 

 

 
NOTĂ  

Odată cu prezenta invitaţie s-au transmis materialele necesare dezbaterilor pe adresele 
personalizate de e-mail şi se mai găsesc pe serverul unităţii din sala de consiliu la care există 
acces. 
 Pentru eventualele lămuriri sunaţi la telefon 0732790980 sau 0745636816  sau fix 
0256/378020. 
 
 
 
 
             PRIMAR,                                                                                                   SECRETAR, 
      Alin –Adrian NICA                                                              Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
             
 


