ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 25 din 16.03.2015
privind preluarea în administrare a capelei din cimitirul (Romano-Catolic) al
comunei Dudeștii Noi
Având în vedere necesitatea restaurării capelei din cimitirul (RomanoCatolic) din Comuna Dudeștii Noi și faptul că în bugetul pe anul 2015 a fost
prevăzută suma de 250.000 lei pentru ”proiectare și execuție reabilitarea capelei
din cimitirul Comunei Dudeștii Noi”,
Adresa nr. 453/2015 prin care Episcopia Romano-Catolică îşi exprimă
acordul cu privire la predarea în administrarea Comunei Dudeştii Noi a capelei
din cimitirul (Romano-Catolic) din comună,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr. 3976/2015, calitate acordată de prevederile 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 aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.3975/ 2015;
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, EDUX, JUREX, ECOF, ale
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 și circulația
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. (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.
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Art. 1. - Se aprobă preluarea în administrarea comunei Dudeştii Noi a
construcţiei capelei din cimitirul (Romano-Catolic) din comuna Dudeștii Noi,
înscrise în Cartea Funciară cu nr. 402608 (C.F. vechi 2060), nr. cadastral Top:
499/a/5/18/a/3/b/1/1/1/1/1/1/172/1/1/1/c/2/2/2/1/1/1/1/1/2, aflat în proprietatea
Cultului Romano-Catolic, pentru o perioadă de 30 (treizeci) ani cu drept de
preempțiune.
Art. 2. - Preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face prin protocol de
predare-primire semnat de către reprezentanţii legali ai părţilor sau de către
împuterniciţii acestora.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează secretarul comunei.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege:
a) primarului comunei Dudeştii Noi,
b) prefectului judeţului Timiş,
c) Compartimentului agricol, urbanism şi organizarea teritoriului din cadrul
Primăriei comunei Dudeştii Noi,
d) Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara,
e) şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea
pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian-Leonida Capsali

L.S. ___________________

Contrasemnează
SECRETAR
Loredana- Adina- Mihaela LUCIU

F2/A0
NO/AAN
Ex. 5
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