
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI  

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 60 din 21 octombrie 2013 
 

privind alocarea unui spaţiu din patrimoniul comunei Dudeştii Noi pentru 
desfăşurarea activităţii partidelor politice reprezentate în Consiliul local al 

comunei Dudeştii Noi 
 

Având în vedere solicitările de alocare de sediu a reprezentanţilor partidelor 
politice reprezentate în Consiliul local al comunei Dudeştii Noi, 

 
ţinând cont de prevederile art. 21 alin (1) – (3) din Legea nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 4641 din 17 octombrie 2013,  
b) raportul de specialitate nr. 4642 din 17 octombrie 2013, 
c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF şi JUREX ale Consiliului local, 
 

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a)  şi al 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. - Se aprobă alocarea camerei nr. 2 din cadrul corpului B al clădirii 
situate la adresa Calea Sânandreiului, nr. 22, C.F. nr. 1019, nr. top. 63-64 din 
patrimoniul comunei Dudeştii Noi pentru desfăşurarea activităţii partidelor politice 
reprezentate în Consiliul local al comunei Dudeştii Noi. 

 
Art. 2. - Amenajarea, dotarea şi cheltuielile de întreţinere pentru spaţiul 

descris la art. 1 se suportă din bugetul local al comunei Dudeştii Noi. 
 
Art. 3. - Folosirea de către partidele politice reprezentate în Consiliul local 

al comunei Dudeştii Noi a apaţiului descris la art. 1 se face în baza unui contract 
de comodat încheiat de către acestea cu comuna Dudeştii Noi şi cu respectarea 
regulamentului de folosire a spaţiului comun destinat desfăşurării activităţii 
partidelor politice reprezentate în Consiliul local al comunei Dudeştii Noi. 

 
Art. 4. - Contractul cadru de comodat precum şi regulamentul de folosire a 

spaţiului comun destinat desfăşurării activităţii partidelor politice reprezentate în 
Consiliul local al comunei Dudeştii Noi se aprobă prin hotărâre a consiliului local. 



 
 
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Compartimentului de 
contabilitate şi control intern din cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi, primarului 
comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare precum şi prin publicarea în Monitorul Oficial al comunei 
Dudeştii Noi şi pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2013  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2013  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2013  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2013  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2013  

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.” 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 
 …………………………….………………………… 

 
M a r c e l - L u c i a n  I E N C I  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

