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CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 42 din 22 iulie 2013 
privind aprobarea organizării cursului de perfecţionare cu tema „Noţiuni de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ale administraţiei publice 
locale” 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil, 

c) art. 41 şi 51 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

d) art. 51 din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

e) art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

  
luând act de: 
a)  referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 2912/2013, 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 aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr. 2913/2013;   

c)  raportul comisiilor de specialitate JUREX, ECOF ale Consiliului local, 
 
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 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, în şedinţă ordinară, adoptă 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. - Se aprobă organizarea cursului de perfecţionare cu tema „Noţiuni de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ale administraţiei publice locale”. 
Art. 2. - La cursul de perfecţionare descris la art. 1 pot participa: 
a) aleşii locali ai comunei Dudeştii Noi; 
b) angajaţi din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi. 
Art. 3. - (1) Se însărcinează primarul comunei Dudeştii Noi să stabilească 

perioada, locaţia şi persoanele care participă la cursul de perfecţionare descris la art. 1. 



 

 

(2) Cheltuielile aferente organizării cursului de perfecţionare descris la art. 1 se 
suportă din bugetul local al comunei Dudeştii Noi. 

Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei şi prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                             Ion GOŞA                                           Contrasemnează: 
                                                                                                         Secretar, 

                     Nicolae GEHL 
L.S. ________________________ 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: 11 

Voturi „PENTRU”: 11, 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 județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /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.” 

 
 


