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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 48 din 22 iulie 2013 
privind înfiinţarea şi organizarea Monitorului Oficial al Comunei Dudeştii Noi 

 
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) Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare, 

d)  Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

e)  art. 49 şi 68 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. 2974/2013, 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. 2992/2013;   

c)  raportul Comisiei de specialitate JUREX a Consiliului local, 
 
în temeiul prevederilor art. 36, alin (6), 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. 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. - Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi este publicaţie oficială a 
comunei Dudeştii Noi, în care se publică actele prevăzute de prezenta hotărâre şi de 
alte acte normative, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin autorităților publice locale 
prevăzute: 
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a) la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

b) în Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare, 

c) la art. 49 și 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. - Editarea Monitorului Oficial al Comunei Dudeştii Noi constituie o 
activitate asigurată de către primarul comunei Dudeştii Noi prin aparatul de specialitate 
sau printr-o firmă specializată, denumiţi în continuare editorul. 

Art. 3. - Imaginea şi formatul publicaţiei „Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii 
Noi" cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi protejate prin grija primarului 
comunei la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  
 

 
CAPITOLUL II 

  Structura Monitorului Oficial al Comunei Dudeştii Noi 
 

Art. 4. - Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi cuprinde 6 părţi, structurate în 
funcţie de natura actelor supuse publicării.  

Art. 5. - (1) În Partea I se publică următoarele categorii de acte:  
   a) actele administrative ale primarului şi ale consiliului local:  
b) actele cu caracter politic ale primarului şi ale consiliului local;  
c) actele comisiilor de specialitate ale consiliului local, potrivit prevederilor 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Dudeştii 
Noi;  

d) alte acte care, potrivit unor dispoziţii ale primarului sau hotărâri ale consiliului 
local, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al Comunei Dudeştii Noi.  

Art. 6. - În Partea a II-a se publică:  
a) stenogramele şedinţelor Consiliului local al comunei Dudeştii Noi;   
b) sintezele lucrărilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 

Dudeştii Noi;  
c) rapoartele şi dările de seamă prezentate în consiliul local de către primar, 

consilieri locali şi de către conducătorii entităţilor subordonate;  
d) întrebări adresate de consilierii locali primarului sau altor conducători ai 

entităţilor subordonate la care nu s-a răspuns;  
e) alte acte prevăzute de actele administrative ale autorităţilor publice locale.  
Art. 7. - În Partea a III-a se publică acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri 

şi altele asemenea.  
Art. 8. - În Partea a IV-a se publică  acte juridice referitoare la operatori 

economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin 
dispoziţia primarului comunei. 

Art. 9. - În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel 
local, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţia primarului comunei.  

Art. 10. - În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri 
stabilite prin dispoziţia primarului comunei.  
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CAPITOLUL III 

  Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi 
 

SECŢIUNEA 1 
  Publicarea 

 
Art. 11. - (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi, 

Partea I şi Partea a II-a, se înaintează editorului pe suport hârtie, în copie certificată de 
către emitenţi prin semnătură şi sigiliu, după caz. În mod obligatoriu documentele 
trebuie transmise şi în format electronic. 

(2) Primăria editează şi transmite spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).  
Art. 12. - Emitenţii au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, Primăriei, 

informaţii şi precizări, solicitate necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare.  
Art. 13. - Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel 

care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea primarului comunei Dudeştii Noi şi cu 
suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de comuna Dudeştii 
Noi în procesul de editare şi publicare.  

 
SECŢIUNEA a 2-a 

  Republicarea şi rectificarea actelor 
 

Art. 14. - (1) Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în 
temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.  

(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al Comunei 
Dudeştii Noi, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare 
şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.  

Art. 15. - Republicarea actelor normative se face cu aprobarea primarului, pe 
baza avizului prealabil al secretarului comunei.  

Art. 16. - (1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă 
erori materiale, la cererea organului emitent, adresată primarului comunei Dudeştii 
Noi, se procedează la publicarea unei rectificări.  

(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al secretarului comunei.  
(3) Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte 

normative prin recurgerea la operaţiunea rectificării.  
 
 

 
SECŢIUNEA a 3-a 

  Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi 
 

Art. 17. - Primăria editează Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi atât în 
format tipărit pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, pe care îl pune la 
dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost pentru varianta tipărită şi gratuit 
pentru varianta elecronică.  

Art. 18. - Varianta  Monitorului Oficial al Comunei Dudeştii Noi în formă tipărită 
pe suport de hârtie se poate consulta gratuit la sediul Bibliotecii Comunale Dudeştii 
Noi. 

Art. 19. - Anual sau ori de câte ori este necesar, Primăria realizează o colecţie a 
ediţiilor apărute într-o perioadă de timp pe care o poate oferi sub formă de protocol 
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sau spre vânzare la un preţ pe care îl stabileşte primarul comunei prin dispoziţie având 
în vedere acoperirea costurilor de producţie.  

 
SECŢIUNEA a 4-a 

  Cheltuielile de publicare 
 

Art. 20. - (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al 
Comunei Dudeştii Noi, cu excepția celor prevăzute la  alin. (2), se suportă de către 
emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a consiliului local, la 
propunerea primarului.  

 (2) Cheltuieli aferente publicării actelor care provin de la autorităţile 
administrației publice locale ale comunei Dudeştii Noi suportă din bugetul local.  

 
CAPITOLUL IV 
  Dispoziţii finale 

 
Art. 21. - Monitorul Oficial al Comunei Dudeştii Noi, Partea I, se poate edita la 

nevoie, în traducere, şi în diverse limbi de circulaţie internaţională.  
Art. 22. - Procedura publicării în părţile I-VI, procedura republicării şi a rectificării, 

precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se 
stabilesc prin dispoziţia primarului comunei.  

Art. 23. - Reproducerea dispoziţiilor primarului comunei, a hotărârilor consiliului 
local şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul 
Oficial al Comunei Dudeştii Noi sau după copiile cu semnăturile olografe ale actelor 
respective.  

Art. 24. - 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. ________________________ 
 
F5/A1 
AAN/AAN 
Ex.3
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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”: 10, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: 1, 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.” 

 
 


