
 
 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

Hotărârea 

Nr.  40 din 14 aprilie 2014 
    pentru aprobarea vînzarii terenului înscris  în CF.nr.401419 lui URSULEAN 

DANIL şi URSULEAN  FELICIA 
 
 

         Având în vedere  cererea domnului Ursulean Danil, înregistrată cu 
nr.5/22.01.2014 însoţită de raportul de evaluarer nr. 37/01.04.2014,   
         în temeiul prevederilor H.C.L. nr.84/16.12.2013 privind preluarea unui drept de 
concesiune, HCL nr. 83 din 16 decembrie 2013 privind completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 41/22 octombrie 2012 privind modificarea preţului minim pentru 
vânzarea terenurilor din intravilanul comunei Dudeştii Noi şi care fac parte din 
patrimoniul privat al comunei, HCL nr. 30/2007 privind vânzarea  în rate a terenurilor 
intravilane aflate în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, concesionate sau 
date în folosinţă aferente construcţiilor, altele decât cele de la Legea nr.112/1995 
  

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 4890/2014, 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. 4889/2014;    

c)  raportul comisiilor de specialitate ECOF, JUREX şi AGRUM ale Consiliului 
Local, 

 
 

           analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115  alin. (1) 
şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

 
 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 
în temeiul prevederilor art. 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 aprobă vânzarea terenului  de la adresa Dudeştii Noi, 
str.Remus, nr.9, înscris în C.F. nr.401419,  nr. cadastral 401419, cu o suprafaţă de 
690 mp., cu suma de 24.567 lei +TVA în urma raportului de evaluare nr. 
37/01.04.2014 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

(2) Plata se va face în rate lunare pe o perioadă de  36 luni cu un avans de 
minim 25% din preţ la casieria Primăriei Dudeştii Noi, în numerar, iar ulterior achitării 
avansului  se vor perfecta actele autentice privitoare la transferul de proprietate, în 
faţă unui notar public.  

(3)Pentru diferenţa de 75% plus dobânda de referinţă a B.N.R. se va 
înscrie ipotecă tabulară de rangul I în favoarea comunei Dudeştii Noi, care se va 
putea radia din cartea funciară la achitarea obligaţiilor asumate în contractul de 
vânzare-cumpărare. 

 
Art. 2. - (1) Pentru neplata la termen de către cumpărător a ratei lunare 

acesta este obligat la o penalitate de 0,02% din valoarea ratei pentru fiecare zi de 
întârziere până la achitarea integrală a ratelor restante.- 

(2) Pentru neplata a trei rate lunare consecutive primarul comunei Dudeştii 
Noi va solicita rezilierea contractului de plin drept, fără a fi necesară intervenţia 
instanţelor de judecată. 

 
Art. 3. - Preţul de vânzare va include pe lângă suma rezultată din raportul 

de evaluare şi costurile aferente realizării transferului de proprietate taxe notariale 
taxe de timbru şi alte taxe, inclusiv contravaloarea raportului de evaluare. 

 
Art. 4. -  Se mandatează secretarul comunei, doamna Loredana-Adina-

Mihaela LUCIU  să semneze oriunde este necesar pentru efectuarea tuturor 
acţiunilor privind realizarea formalităţilor legale privind transferul de proprietate după 
achitarea contravalorii bunului imobil mai sus descris. 

 
Art. 5. - Sumele obţinute din vânzarea acestor terenuri vor constitui venituri 

la bugetul local al Comunei Dudeştii Noi. 
 
Art. 6. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeştii Noi, compartimentului de contabilitate şi control intern din cadrul Primăriei 
comunei Dudeştii Noi,  prefectului judeţului Timiş, se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Tamara-Rodica NIŢĂ          
                                                                                            SECRETAR  
                                                                         Loredana- Adina- Mihaela LUCIU 
 
 
                                                                                                           
                     L.S. ________________________ 
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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.” 

 

 
 
 
 

 

Procedura de vot utilizată: „x”  DESCHIS  APEL NOMINAL  SECRET  
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV    DA/NU   HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL   DA/NU   

0.a. 
Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție    DA/NU  Se înscrie numărul 
de voturi determinat, 
potrivit majorității 
necesare: 

 

0.b. majorității consilierilor locali în funcție                             DA/NU    

0.c. majorității consilierilor locali prezenți                               DA/NU    

1. Numărul consilierilor locali, potrivit legii  

2. Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)  

3. Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)  

4. Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 6 + 7 + 8 + 11)  

5.  Numărul minim de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie adoptată (rând 5 = rând 0 și rând 5 ≥ rând 6)  

6. Numărul voturilor „PENTRU”  

7. Numărul voturilor „CONTRA”  

8. Numărul voturilor „ABȚINERE”  

9. Numărul consilierilor locali absenți motivat  

10. Numărul consilierilor locali absenți nemotivat  

11. 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  

 


