ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 50 din 22 iulie 2013
Privind retragerea terenului aferent unui imobil dobândit în temeiul Legii
112/1995

Având în vedere următoarele:
a) cererea d-lui Leontin CREŞTIN, cu domiciliul în comuna Dudeştii Noi,
Calea Sânandreiului, nr. 60, înregistrată cu nr. 13 din 17 iunie 2013,
b) prevederile art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
c) prevederile art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (3) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Dudeştii Noi, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2977 din 19 iulie 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 Comisiei de specialitate ECOF şi JUREX a Consiliului local,
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 lit.
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta
hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă de către Consiliul local retragerea vânzării terenului
aferent imobilului dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995, imobil înscris în C.F. nr.
1774, cu terenul în proprietatea comunei Dudeştii Noi, iar construcţia în
proprietatea domnului Leontin CREŞTIN.
(2) Suma achitată comunei Dudeştii Noi pentru plata preţului terenului până
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se restituie domnului Leontin
CREŞTIN reţinându-se din aceasta următoarele:
a) costurile suportate de comuna Dudeştii Noi pentru realizarea vânzării;

b) obligaţiile curente şi restante ale domnului Leontin CREŞTIN faţă de
bugetul local al comunei Dudeştii Noi.
Art. 2. - Compartimentul de contabilitate publică şi control intern din cadrul
Primăriei comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările
corespunzătoare necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri în inventarul si
evidenţa contabilă referitor la situaţia juridică a acestor terenuri.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, domnului Leontin CREŞTIN,
primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

L.S.

 …………………………….…………………………
Ion GOŞA

 …………………………….…………………………
NICOLAE GEHL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11
Total consilieri locali prezenţi: 10
Voturi „PENTRU”: 10, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____
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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.”

