
1 
 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr.71 din 08 august  2014 
 

Privind revocarea H.C.L. nr.11/2012 privind  retragerea comunei Dudeştii Noi din Asociaţia 
„Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” 

 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, 
ţinând cont de prevederile Statutului şi Actului constitutiv ale Asociaţiei „Societatea 

Metropolitană de Transport Timişoara”, 
 
analizând dispoziţiile art. 12, art. 37 şi art. 36 alin. (2) lit. a) - d) combinate cu  cele ale alin. 

(3) lit. d), alin. (4) lit. f), alin (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a)  punctul 14, din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1.-  Se revocă H.C.L.nr. 11/2012 privind retragerea comunei  Dudeştii Noi din Asociaţia 

„Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”. 
 
Art. 2.-  Se desemnează primarul comunei Dudeştii Noi, reprezentantul  legal al comunei 

Dudeştii Noi, să reprezinte Consiliului Local al comunei Dudeştii Noi şi să facă toate demersurile pentru 
participarea comunei Dudeştii Noi in Asociaţia „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”. 

 
Art. 3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează primarul comunei 

Dudeştii Noi care poate semna în numele Consiliului Local al comunei Dudeştii Noi toate actele 
necesare participarii comunei Dudeştii Noi  la  Asociaţia „Societatea Metropolitană de Transport 
Timişoara”. 

 
Art. 4.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul 

prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi, Asociaţiei „Societatea 
Metropolitană de Transport Timişoara”şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro. 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            Petre NEGRICIOIU     
 
                                                                                               pentru    SECRETAR, 

               Nicu –Viorel Oneţ 
          L.S. ____________ 
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