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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr.  54 din  02 iunie 2014 
privind modificarea HCL nr.14/2013 privind aprobarea intabulării unui teren în 

patrimoniul privat al comunei Dudeştii Noi 
 

Având în vedere necesitatea aprobării intabulării unui teren în patrimoniu privat 
al comunei Dudeştii Noi, respectiv imobilul din Dudeştii Noi, str. Balta Neagră, nr.3 

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

iniţiator, înregistrat sub nr. 4878/2014, 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. 4877/2014;     

c)  Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi 
modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 
funciară, 

d)  prevederilor art.36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu 
modificările ulterioare, 

e) Raportul comisiilor de specialitate Agrum, Ecof, Edux, Jurex 
f) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu 
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia 
proiectelor de hotărâri ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, 

 
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 
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        Art.1. – Se aprobă intabularea în domeniul privat al comunei Dudeştii Noi, a 
terenului aferent imobilului în suprafaţă de 720 m2 înscris în Cartea funciară nr. 
400288, nr. cadastral 400288  comuna Dudeştii Noi. 
 

Art. 2. - Se  aprobă alipirea imobilului înscris în Cartea funciară nr. 402591 
comuna Dudeştii Noi, nr. cad. 402591  cu imobilul înscris în cartea funciară nr. 
400288 comuna Dudeştii Noi,  nr.cad. 400288.  

 
Art. 3. -  Suprafaţa rezultată în urma alipirii este de 1.098 m2. Terenul unificat  

se află în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi în cotă actuală 1/1. 
 
Art. 4. - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2013 privind intabularea 

unui teren în domeniul privat al comunei Dudeştii Noi. 
 
Art. 5. - 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, 
                 Petre NEGRICIOIU          
                                                                                            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  

 

 


