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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

      
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 53 din 26 mai 2014 
privind modificarea Hotărării Consiliului Local nr. 37 din 22.07.2013 privind modificarea 
şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Dudeştii 

Noi 
 

Având în vedere unele modificări ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Dudeştii Noi, respectiv complectarea unei poziţii din Anexa  la Hotărârea de 
Consiliu Local nr.37 din 22.07.2013 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi,  

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

înregistrat sub nr. 5645/2014, 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 Comisiei speciale de inventariere bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.5644/2014;   
 

analizând prevederile: 
 
a) Hotărârii Consiliului Local nr. 37 din 22.07.2013 privind modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi,   
b)art. II şi Anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, 

c)  art. II şi Anexa nr. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş 

d) Anexa nr.4 H.G nr 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municiipilor si 
judetelor, 

e) art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 120 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

f)  art. 3 alin. (4) ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
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în temeiul prevederilor art. 36, alin (2) lit. c), 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. I. - Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2013 privind modificarea şi 
completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi, după 
cum urmează:  

1. Se modifică poziţia 36 din Anexă care va avea următorul cuprins: 
 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elementele de identificare 
Caracteristici 

Anul 
dobândirii 

sau dării  în    
folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
[lei] 

Situaţia 
juridică 
actuală 

 

36 1.3.7.1. Str. Păduricii, 

stradă 

principală  

Stradă delimitată de Calea 
Sânandreiului și DE 424, macadam, 
utilități: energie electrică, apă, 
canalizare, C.F. nr. 403139, S = 
22.622 m2 , L= 667 m  

1912 74.819 
 

Comuna 
Dudeștii 

Noi 
H.C.L. nr. 

29/2006 

 
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, Consiliului Judeţean 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. ________________________ 
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