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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 24 din 17 martie 2014 
privind inventarul chiriaşilor din clădirile cu destinaţie de locuinţă din proprietarea Statului 

Român sau a comunei  Dudeştii Noi 
 

Având în vedere acţiunea de inventariere şi de evaluare a tuturor bunurilor din patrimoniul 
comunei Dudeştii Noi, 

 
luând în considerare unele modificări ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al comunei Dudeştii Noi, respectiv introducerea şi scoaterea unor bunuri din domeniul public 
al comunei Dudeştii Noi şi actualizarea denumirilor şi a datelor referitoare la unele bunuri, se 
impune actualizarea inventarelor,  

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 4231/2014, 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 II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  înregistrat sub 
nr. 4.230 /2014;   

c)  raportul Comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, AGRUM şi JUREX ale Consiliului local, 
 
analizând prevederile: 
a) Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2013 modificarea şi completarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi 
b)Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2013 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului privat al comunei Dudeştii Noi 
analizând art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 121 şi 122 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 
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Art. 1. - (1) Se aprobă inventarul chiriaşilor din clădirile cu destinaţie de locuinţă din 
proprietarea Statului Român sau a comunei  Dudeştii Noi, conform  anexei, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se însărcinează primarul comunei să încheie noi contracte de închiriere cu toţi chiriaşii din 
anexă având în vedere contractul cadru aprobat.- 

 
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod 

obligatoriu în termenul prevăzut de lege primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului 
Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro.- 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Tamara-Rodica NIŢĂ                                           Contrasemnează: 
                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                               Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
L.S. ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F5/A1 
AAN/AAN 
Ex.3
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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 județului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2014  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2014  

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

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.” 
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Anexă 
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 24/17 martie 2014 

 

TABEL  
CU CHIRIAŞII DIN CLĂDIRILE CU DESTINAŢIE DE LOCUINŢĂ DIN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN SAU A 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
  

        NR 
CRT. 

NUME 
ŞI PRENUME 

ADRESA IMOBILULUI 
 

SUPRAFATA  (m2) OBSERVAŢII 

CLĂDIRI  TEREN H.C.L. NR./DATA  

1 GŐRŐG Gabriela  str. Căminului, nr. 8 (nr. vechi 106) 125,21 1.530 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

2 DĂRĂŞTEAN Petru  Calea Becicherecului nr. 43 (nr. vechi 173) 103,6 1.304 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

3 DUPŢA Mihai  str. Filip Beisser, nr. 16/A (nr. vechi 272/A) 104,24 1.612 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

5 POPA Viorel  str. Poştei, nr.202 156,71 1.681 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

6 TELETIN  Ion str. Poştei, nr.10 267,6 3.121 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

7 ANDREI Ecaterina  str.Liliacului, nr.3 111,2 1.511 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

8 PÂRVAN Florentina  str.Macilor, nr.52 75,94 661 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

9 NICOLICI Ana  str.Macilor, nr.50 72,22 659 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

10 COLŢA Iacob  str. Păduricii,nr.565 159,97 736 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

11 BERBUNSCHI Viorica  str.Balta Verde, nr.36 35,42 495 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

12 GAŞPAR Alexandrina  str.Balta Verde, nr.567 114,34 1.446 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

13 PETRU Doru str.Liliacului , nr.11 119,41 405 preluat chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

14 DOBRE VIORICA Str.Poștei, nr.8 81,89 1.301 Prelaut chiriaş de la comuna Becicherecu Mic 

 


