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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

Hotărârea 
Nr.  18 din 26 FEBRUARIE 2014 

privind constituirea Comisiei de selectare a dosarelor depuse în temeiul prevederilor 
Legii nr. 15/2003 

 
 

Având în vedere: 
Hotărarea Consiliului Local Dudeştii Noi nr. 59/29.08.2005 privind stabilirea criteriilor de 

departajare în vederea atribuirii de terenuri tinerilor pentru construirea unei locuinţe conform 
Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 3876/2014,  calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 
45 alin. (6), teza a ll-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dudeştii Noi, înregistrat sub nr. 3875/20 februarie 2014; 

c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX, EDUX şi AGRUM ale Consiliului Local 

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. - Se constituie Comisia de selectare a dosarelor depuse de către tineri pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003, 
denumită în continuare Comisia, cu urmatoarea componenţă: 

a) Ecaterina RÎPĂ, CNP                                , ca reprezentant al primarului comunei în 
funcţia de preşedinte al Comisiei; 

b) Maria BOGDAN, CNP                             , ca reprezentant al primarului comunei în 
funcţia de secretar al Comisiei; 

c)  Marcel- Lucian IENCI, CNP                              - consilier local  
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d)  Gheorghe CHIRVĂSITU, CNP                              - consilier local  
e)  Adrian-Leonida CAPSALI, CNP                            - consilier local 

Art. 2. - (1) Comisia evaluează şi selectează dosarele depuse de către solicitanţi în 
conformitate cu criteriile prevăzute în Hotărarea Consiliului Local Dudeştii Noi nr. 59/29.08.2005 
privind stabilirea criteriilor de departajare în vederea atribuirii de terenuri tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Comisia elaborează un raport şi un proiect de hotărâre a consiliului local care conţin 
persoanele şi terenurile ce vor fi atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 3. – Atribuţiile preşedintelui: 

a) conduce şedinţele Comisiei; 
b) semnează orice document asumat de către Comisie; 
c) convoacă şedinţele Comisiei;  

Art.4. – Atribuţiile secretarului: 

a)  efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţa comisiei a membrilor; 
b) asigură redactarea procesului verbal al şedinţelor comisiei. 

Art. 5. - 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 L.S. 

http://www.pcdn.ro.-/
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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.” 

 

 


