ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr. 38 din 14 aprilie 2014
privind modificarea pct.1 din anexa din HCL nr.69/2012
Ţinând cont de necesitatea modificării pct.1 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 69/2012,
luând act de:
a)
referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 4886/2014, 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 cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dudeştii Noi, înregistrat sub nr. 4885/2014
c)
raportul comisiilor de specialitate ECOF, JUREX şi AGRUM ale Consiliului Local,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), şi în temeiul art. 45 alin. (3) şi art.
123 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
În conformitate cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. I. - Se modifică punctul 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2012, care va
avea următorul cuprins:

Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume

Marius SLABU

Adresa și suprafața
parcelei repartizate
Str. Nuferilor, nr. 18,
843 m2

Nr. Carte Funciară și nr. cadastral al
parcelei repartizate
401545, nr. cadastral 401545

Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod
obligatoriu în termenul prevăzut de lege primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului Timiş,
persoanei în cauză 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
SECRETAR
Loredana- Adina- Mihaela LUCIU
L.S. ________________________
F1/A
LL/LL
Ex.3

1

ROCEDURI 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

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2014
2
/ /2014
Comunicarea către prefectul județului1+4)
3
/ /2014
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
/ /2014
/ /2014
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
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.”

Procedura de vot utilizată: „x” 

DESCHIS

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV  DA/NU 

0.a.
0.b.
0.c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



APEL NOMINAL



SECRET



HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL  DA/NU 

Se înscrie numărul
a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție  DA/NU
de voturi determinat,
majorității consilierilor locali în funcție
 DA/NU
potrivit majorității
necesare:
majorității consilierilor locali prezenți
 DA/NU
Numărul consilierilor locali, potrivit legii
Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)
Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)
Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 6 + 7 + 8 + 11)
Numărul minim de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie adoptată (rând 5 = rând 0 și rând 5 ≥ rând 6)
Numărul voturilor „PENTRU”
Numărul voturilor „CONTRA”
Numărul voturilor „ABȚINERE”
Numărul consilierilor locali absenți motivat
Numărul consilierilor locali absenți nemotivat

Hotărâre care se
adoptă cu votul:

Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv: 


NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul comunei, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia.
2. Dacă la rândul 11 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali
respectivi, se menționează „nu este cazul”.

Semnătura secretarului comunei sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de
specialitate al primarului comunei căruia i s-a stabilit ca atribuție efectuarea acestor proceduri



