
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI  

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 62 din  21 octombrie 2013 
 

privind realizarea unui panou descriptiv al localităţii Dudeştii Noi   
 
 

Având în vedere dezvoltarea urbanistică a comunei Dudeştii Noi, 
acordarea de denumiri străzilor şi modificarea numerelor administrative ale 
imobilelor din localitatea Dudeştii Noi, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare elaborat de doamna consilier local Rodica 

CONDEESCU, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 4639 din 17 
octombrie 2013,  

b) raportul de specialitate nr. 4640 din 17 octombrie 2013, 
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, EDUX, ECOF şi JUREX ale 

Consiliului local, 
 

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a)  pct. 16 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 realizarea unui panou descriptiv al localităţii Dudeştii Noi 
sub forma unei hărţi, care să conţină următoarele: 

a) denumirile tuturor străzilor; 
b) numerele administrative ale imobilelor; 
c) amplasarea obiectivelor de interes public: Primăria şi Consiliul local ale 

comunei Dudeştii Noi, Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi, Casa de cultură Dudeştii 
Noi, Postul de poliţie, bisericile, cimitirul, Oficiul poştal, grădiniţele; 

d) monumentele istorice; 
e) principalele obiective economice; 
f) denumirile principalelor căi de comunicaţie rutieră: DC 45, DC 46, DC 42, 

DN 6, DP 9; 
g) amplasarea staţiilor de autobuz şi a gării; 
h) informaţii pentru cetăţeni în caz de urgenţă; 
i) alte informaţii relevante. 
 
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei. 
 
Art. 3. - 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: 11 

Voturi „PENTRU”: 11, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: 0, abţineri: 0 

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. 
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