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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

Hotărârea 
Nr.  12 din 26 FEBRUARIE 2014 

  

privind retragerea unor terenuri acordate tinerilor în temeiul legii 15/2003 
din comuna Dudeştii Noi  

 
Ţinând cont de dezvoltarea urbanistică a comunei şi de sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, observând referatul 
comisiei pentru atriburea de teren tinerinerilor până în 35 de ani. 

analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4) lit. d) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1.- (1) Se anulează de către consiliul local al comunei Dudeştii Noi un 
număr de  12 contracte, prin care au fost atribuite terenuri, tinerilor până în 35 ani în 
temeiul legii 15/ 2003, pentru nerepectarea clauzelor contractuale prevăzute la art. 6 
alin 1 şi 2 din respectivele contracte. 

(2) Persoanele cărora se retrage dreptul de a primi teren sunt descrise în 
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.- Compartimentul de Contabilitate şi Control Intern din cadrul Primăriei 

Comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în 
volumul şi structura bugetului local pe anul 2014. 

 
Art.3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod obligatoriu, 

în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi, 
prefectului judeţului Timiş, persoanelor în cauză  şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişarea la avizierul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 

 
  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 

M a r i u s - L o r e d a n  I E N C I  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

 …………………………….………………………… 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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Anexă  
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 12/ 26 februarie 2014 

 

Tabel 
cu persoanele cărora li se retrage dreptul de folosinţă/concesiune asupra 

terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

Adresa Nr. contract Stadiul 
lucrării 

1. BIGAZ Mariana REMUS 25 1679/31.05.2012 Nedepunere 
documentaţie 

2. CURELAR Mihaela SALCÂMILOR 12 1680/31.05.2011 Nedepunere 
documentaţie 

3. MARINESCU 
Klaudia 

BEGA 7 1718/3.06.2011 CU expirat 

4. TODA George BEGA 9 1658/30.05.2011 CU expirat 

5. BEZE Ciprian BEGA 45 1548/20.05.2011 CU expirat 

6. MUCIK Zoltan ROMULUS 21 1229/20.04.2011 CU expirat 

7. BADESU Raluca REMUS 11 1161/13.04.2013 CU expirat 

8. DIVILE Carmen BEGA 11 1119/12.04.2011 CU expirat 

9. BURTEA Nicoleta DACIA 18 1706/02.06.2011 CU expirat 

10. DRAGOI Nicolae MURES 4 1443/11.05.2011 CU expirat 

11. KUTLEAK-IOVI 
Ombretta-Dana 

MURES 14 1114/12.04.2011 CU expirat 

12.  KUTLEAK Maria-
Ecaterina 

DECEBAL 5 1115/12.04.2011 CU expirat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

  

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   /     /2014  

2 Comunicarea către prefectul judeţului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoştință publică
2+3+5

)   /     /2014  

4 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

3
) 

  /     /2014 
 

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
3
)   /     /2014  

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.” 

 

 

 


