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Hotărârea 
Nr. 6 din 5 feb 2013 

privind propunerea privind încadrarea în drum judetean a sectorului de drum 
comunal DC 45, aflat în administrarea comunei Dudeştii Noi, care face parte 

din DC 45 Becicherecul Mic (DN6) – Dudeştii Noi – Sânandrei (DJ 692) 
 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

 
având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin. (12) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
analizând propunerea Consiliului judeţean Timiş prin Direcţia pentru 

Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş cu privire la încadrarea în 
drum judetean a sectorului de drum comunal DC 45, aflat în administrarea comunei 
Dudeştii Noi, care face parte din DC 45 Becicherecul Mic (DN6) – Dudeştii Noi – 
Sânandrei (DJ 692), 

 
luând act de referatul de aprobare al primarului  comunei  Dudeştii Noi, în  

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 418 din 5 februarie 2013, de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei, înregistrat sub nr. 419 din 5 februarie 2013,  precum şi de rapoartele  
comisiilor de specialitate  ECOF, JUREX şi AGRUM ale Consiliului Local, 

 
în temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a)  şi art. 123 alin. 

(1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările 
și completările ulterioare, 
 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI  adoptă prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 1.- Se propune încadrarea în drum judetean a sectorului de drum 
comunal DC 45, aflat în administrarea comunei Dudeştii Noi, care face parte din 
DC 45 Becicherecul Mic (DN6) – Dudeştii Noi – Sânandrei (DJ 692).- 

 
Art. 2- Patrimoniul comunei Dudeştii Noi se diminuează cu valoarea de 

inventar ce face obiectul transmiterii.- 
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Art. 3.- Predarea-primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de 
protocol.- 

Art. 4.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeştii Noi, Consiliului Judeţean Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare, publicare în publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Cons. Rodica CONDEESCU             

Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
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