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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 
 

Hotărârea 

Nr. 114  din 22 decembrie 2014 
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 
nr. 68/18 noiembrie 2013 privind aprobarea realizării unei investiţii de către S.C. Expert 

Petroleum pe un teren proprietatea comunei Dudeştii Noi 
  

Având în vedere: 

a) cererea S.C. Protelco S.A. în numele S.C. Expert Petroleum S.R.L., concesionarul 
perimetrului de hidrocarburi, înregistrată cu nr. 57 din 27 noiembrie 2014 

b) certificatul de urbanism nr. 548 din 06 septembrie 2013 eliberat beneficiarului de 
către Consiliului Județean Timiș, prelungit până la data de 05 septembrie 2015, 

c) prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

d) prevederile Legii petrolului nr.  238/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

e) art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 22/2014, privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

f) prevederile Hotărârii Consiliului Local (H.C.L.) nr. 68/2013  privind  aprobarea 
realizării unei investiții de către S.C. Expert Petroleum S.R.L. pe un teren propriettaea 
comunei Dudeștii Noi; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 9038/2014, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), teza a II-a din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul 
public prin Dispoziția primarului  nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeștii Noi,  înregistrat sub nr. 9037/2014,   

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM și JUREX  ale Consiliului Local, 
d)  avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în 

conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local 
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 45 alin (2), lit.e, art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (2) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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în temeiul 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 adoptă prezenta hotărâre 
 
Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2013 privind  aprobarea realizării unei 

investiții de către S.C. Expert Petroleum S.R.L. pe un teren proprietatea comunei Dudeștii 
Noi se modifică și se completează după cum urmează: 

 1. Articolul 1 se completează cu un nou alineat - (3), care va avea următorul cuprins: 
„(3) Se aprobă închirierea către OMV PETROM S.A. a suprafeței de 1.84 m2 din 

parcela PS 348, nr. cadastral  403251, care aparține domeniului privat al comunei Dudeștii 
Noi,  ce reprezintă suprafața suportului betonat al estacadei ce va trece pe malul opus al 
râului Bega, parte integrantă din obiectivul „Supratravarsare râul Bega Veche cu două 
conducte de țiței (amestec) zona Dudeștii Noi”.  
  

Art. II - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș,  primarului comunei 
Dudeștii Noi, S.C. Protelco S.A., OMV PETROM S.A. și se aduce la cunoștință publică prin  

publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 
 

    
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 Grigore – Bogdan RIŞCO                                                       Contrasemneză               

                                                         SECRETAR 
    Loredana- Adina- Mihaela LUCIU 
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