ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hotărârea
Nr. 29 din 16.03.2015
privind retragerea unor terenuri acordate tinerilor în temeiul legii 15/2003
din comuna Dudeştii Noi
Ţinând cont de dezvoltarea urbanistică a comunei şi de sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, observând referatul
comisiei pentru atriburea de teren tinerinerilor până în 35 de ani.
analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) combinat cu alin. (4) lit. d)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa
de inițiator, înregistrat sub nr.3984/2015, calitate acordată de prevederile art. 33 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către administratorul public
prin Dispoziția nr. 205/2015;
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a
primarului, înregistrat sub nr.3983 /2015;
c) raportul Comisiilor de specialitate EDUX, ECOF, JUREX și AGRUM 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 consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 45 alin (3), art. 121 alin. (2) și art. 123 alin.
(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art.1.- (1) Se anulează de către consiliul local al comunei Dudeştii Noi un
număr de 6 contracte, prin care au fost atribuite terenuri, tinerilor până în 35 ani în
temeiul legii 15/ 2003, pentru nerepectarea clauzelor contractuale prevăzute la art. 6
alin 1 şi 2 din respectivele contracte.
(2) Persoanele cărora se retrage dreptul de a primi teren sunt descrise în
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2.- Compartimentul de Contabilitate şi Control Intern din cadrul Primăriei
Comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în
volumul şi structura bugetului local pe anul 2015.
Art.3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod obligatoriu,
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi,
prefectului judeţului Timiş, persoanelor în cauză şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişarea la avizierul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, 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
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Anexă
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 29 /16.03.2015

Tabel
cu persoanele cărora li se retrage dreptul de folosinţă/concesiune asupra
terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

Numele si prenumele
POP Nicolae

FAUR Adrian Gabriel

BOGDAN Larisa Carmen

JULA Arthur

Adresa
Str. Tineretului, nr. 2

Str. Salcâmilor, nr. 1

Str. Bega, nr. 13

Str. Romulus, nr. 25

Nr. contract

Stadiul lucrării

2719/16.07.2007

Nedepunere
documentaţie
autorizație
construire
Nedepunere
documentaţie
autorizație
construire
1515/18.05.2011
Nedepunere
documentaţie
autorizație
construire
1170/14.04.2011 Nedepunere
documentaţie
autorizație
construire

5.

ANDREȘEL Andrian

Str. Tineretului, nr. 1

2830/25.072007

6.

TODI Alexandru

Str.Dacia, nr.22

1678/31.05.2011 Nedepunere

pentru
de

pentru
de

pentru
de

pentru
de

A.C. expirat
Neînceprea
lucrărilor
documentaţie pentru
autorizație
de
construire
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