ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 84 din 16 decembrie 2013
privind preluarea unui drept de concesiune asupra unui teren
Luând în considerare cererea domnului Danil URSULEAN prin care
solicita preluarea dreptului de concesiune asupra terenului de la adresa str.
Remus nr. 9, înscris în cartea funciară nr. 401419, nr. cadastral 401419 întrucât
solicitantul a cumpărat construcţia existentă pe teren de la posesorul dreptului de
concesiune, respectiv Lavinia Vanessa ANTONESCU,
luând act de:
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Dudeştii Noi, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 6205 din 11 decembrie 2013,
b) raportul de specialitate nr. 6204 din 11 decembrie 2013,
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, EDUX, ECOF şi JUREX ale
Consiliului local,
în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c) şi alin. (5) lit. b) 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. - (1) Se retrage dreptul de concesiune, respectiv de folosinţă al
doamnei Lavinia Vanessa ANTONESCU, CNP
, asupra
terenului de la adresa str. Remus nr. 9, înscris în cartea funciară nr. 401419, nr.
cadastral 401419 în suprafaţă de 690 m2, aflat în patrimoniul privat al comunei
Dudeştii Noi.
(2) Se aprobă concesionarea către domnul Danil URSULEAN, CNP
1600902112506, a terenului de la adresa str. Remus nr. 9, înscris în cartea
funciară nr. 401419, nr. cadastral 401419 în suprafaţă de 690 m2, aflat în
patrimoniul privat al comunei Dudeştii Noi.
Art. 2. - Compartimentul de contabilitate şi control intern din cadrul
Primăriei comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările
corespunzătoare necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri în inventarul şi
evidenţa contabilă referitor la situaţia juridică a acestor terenuri.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei.
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Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, celui în cauză,
Compartimentul de contabilitate şi control intern din cadrul Primăriei comunei
Dudeştii Noi, compartimentului Administrarea fiscală şi control comercial 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 pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

 …………………………….…………………………

Marius-Loredan IENCI

Mihaela-Graţiana TISAN

L.S.

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

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2013
1+4
2
Comunicarea către prefectul judeţului )
/ /2013
2+3+5
3
/ /2013
Aducerea la cunoştință publică
)
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2013
3
5
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte )
/ /2013
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
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.”

Pagina 2 din 2

