ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr. 2 din 21 ian 2013
privind aprobarea acordării de teren unor tineri în baza Legii nr. 15/2003
Ţinând cont propunerea Comisiei de evaluare a dosarelor şi de tabelul depus
pentru atribuirea de teren tinerilor între 18 şi 35 de ani care îndeplinesc cerinţele
Legii nr. 15 /2003 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 59/29 08 2005,
luând act de:
a)
referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea
sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 149 din 21 ian 2013, 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. 149 din 21 ian 2013,
c)
raportul comisiilor de specialitate EDUX, ECOF, JUREX şi AGRUM ale
Consiliului Local,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), şi în temeiul art.
45 alin. (3) şi art. 123 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
În conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
hotărâre.
Art. 1.- Se aprobă atribuirea de teren în folosinţă, pentru construirea de
locuinţe proprietate personală persoanelor cuprinse în Anexa ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.Art. 2.- Se însărcinează primarul comunei cu realizarea unui contract cadru
între comună şi beneficiarii prezentei hotărâri, care să respecte prevederile Hotărârii
Consiliului Local nr. 59/2005, iar repartizarea terenurilor celor prevăzuţi în Anexă se
va face prin dispoiziţia primarului.Art. 3.- Prezenta se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi
Contencios Administrativ;
b) primarului comunei Dudeştii Noi;

c) persoanelor în cauză;
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Condeescu Rodica

 …………………………….…………………………
NICOLAE GEHL
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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

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2012
1+4
2
Comunicarea către prefectul județului )
/ /2012
2+3+5
3
Aducerea la cunoștință publică
)
/ /2012
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2012
3
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
/ /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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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local
nr. ____ / 21 ian 2013

TABEL
cuprinzând persoanele cărora li se atribuie în folosinţă teren
în vederea construrii unei locuinţe în baza Legii nr. 15/2003
Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
beneficiarului
Marius STĂNICĂ

Calea Hodoniului 43

50 p.

2.

Cosmina COSTIC

Păduricii 25

45 p.

3.

Silvia-Ramona
POPA
Marinela IANCU

Calea Hodoniului 43

42 p.

Poştei 42

42 p.

Calea Timişoarei 36

42 p.

Moldoviţa

41 p.

7.

Carmen-Beatrice
MORĂRAŞU
Gabriel
MOROŞANU
Mariana DIVILE

Dealului 8

41 p.

8.

Florin MUREŞAN

Calea Sînandreiului 11

37 p.

9.

Emanoil TEUCA

153

36 p.

4.
5.
6.

Adresa beneficiarului

Punctaj

Nr. carte funciară şi nr. cadastral
al parcelei repartizate

Suprafaţa

Adresa parcelei

C.F. nr. 401580
Nr. cad. 401580
C.F. nr. 401385
Nr. cad. 401385
C.F. nr. 401356
Nr. cad. 401356
C.F. nr. 401373
Nr. cad. 401373
C.F. nr. 401376
Nr. cad. 401376
C.F. nr. 401399
Nr. cad. 401399
C.F. nr. 401374
Nr. cad. 401374
C.F. nr. 401381
Nr. cad. 401381
C.F. nr. 401405
Nr. cad. 401405

877 m2

Dudeştii Noi, str. Traian 11

619 m2

Dudeştii Noi, str. Bega 37

880 m2

Dudeştii Noi, str. Traian 9

618 m2

Dudeştii Noi, str. Bega 43

600 m2

Dudeştii Noi, str. Decebal 3

735 m2

Dudeştii Noi, str. Romulus 29

614 m2

Dudeştii Noi, str. Bega 41

600 m2

Dudeştii Noi, str. Decebal 2

663 m2

Dudeştii Noi, str. Bega 27

