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HOTĂRÂREA 

Nr. 11  din 25.02.2015 
 

privind acordarea Avizului de oportunitate pentru  întocmirea unui Plan 
Urbanistic Zonal cu funcţiunile de  depozitare, biroruri, producţie 

nepoluantă şi parcaje al beneficiarului Boldea Tudor Dionis   
 

Având în vedere : 

- cererea nr.6/12.02.2015 a lui  prin care solicită acordarea avizului de 
oportunitate pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal,  

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
luând act de: 

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

iniţiator, înregistrat sub nr.3517/2015, 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, 

calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public 

prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 3516/2015,   

c)raportul Comisiei de specialitate AGRUM, şi JUREX  a Consiliului Local, 

d)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 consiliului  local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2),lit.a 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 adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. 1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea unui Plan 

Urbanistic Zonal cu funcţiunile de depozitare, birouri, producţie nepoluantă şi 

parcaje în extravilanul comunei Dudeştii Noi, în C.F. nr.403114, nr.cad.A920/2/1 

al beneficiarului Boldea Tudor Dionisie, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 



 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, celui în cauză, 

Compartimentului de urbanism şi de organizare a teritoriului din cadrul Primăriei 

comunei Dudeştii Noi, primarului comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului 

Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Grigore –Bogdan RIŞCO       

                                                                                                                                                      
Contrasemnează  

                                                                                       SECRETAR  
              Loredana- Adina- Mihaela LUCIU 
                                                                                              
L.S. ________________________ 
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