ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Hotărârea
Nr. 54 din 25.05. 2015
privind aprobarea acordării de teren unor tineri în baza Legii nr. 15/2003
Ținând cont de:
a) propunerea Comisiei de evaluare a dosarelor și de tabelul depus pentru
atribuirea de teren tinerilor între 18 și 35 de ani care îndeplinesc cerințele Legii nr.
15/2003, Legea nr.15/2003 privind privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuințe proprietate personala cu modificările și completările
ulterioare;
b) art.15 lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, modificată și completările ulterioare;
c) prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 59/29.08.2005, cu modificările și
completările ulterioare;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.5203/2015, 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 specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 5202 /2015;
c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, EDUX, 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. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (2)
și ale 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. - Se aprobă atribuirea de teren în folosință, pentru construirea de
locuințe proprietate personală persoanelor cuprinse în Anexa ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.Art. 2. - Se însărcinează primarul comunei cu semnarea contractului privind
atribuirea în folosință gratuită și concesionarea suprafeței de teren în vederea
construirii unei locuințe în temeiul legii nr.15/2003 între comună și beneficiarii
prezentei hotărâri, care să respecte prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.
59/2005.
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică
în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș,
primarului comunei Dudeștii Noi, Compartimentului de contabilitate și control
intern din cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi, persoanelor prevăzute în anexă,
se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de
internet la adresa: www.pcdn.ro.-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe CHIRVASITU
Contrasemnează:
SECRETAR,
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S. ________________________
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI
Total consilieri locali în funcție: 11 Total consilieri locali prezenți: ___
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abțineri: ____
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2015
1+4
2
Comunicarea către prefectul județului )
/ /2015
2+3+5
3
Aducerea la cunoștință publică
)
/ /2015
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2015
3
5
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte )
/ /2015
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință 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 și produc efecte de la data aducerii lor
la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului județului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin
grija secretarului unității administrativ-teritoriale.”
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 54 / 25.05.2015

TABEL
cuprinzând persoanele cărora li se atribuie în folosință teren în baza Legii nr. 15/2003
Nr.
Nr. cerere
Crt.
1. 3104/06.01.2015
2.

3384/13.02.2015

3.

3318/29.01.2015

4.

7429/25.09.2014

5.

3441/17.02.2015

6.

556/28.02.2012

7.

6548/24.07.2014

8.

6917/22.08.2014

9.

628/22.02.2013

Numele, prenumele și domiciliul din
comuna Dudeștii Noi
DANCIU Laura,
str. Romulus, nr. 8
HETEA Denisa,
Calea Sînanadreiului, nr. 12
CEPOI Severică-Daniel,
str. Dealului, nr. 5
BALC Marius-Adrian,
Calea Becicherecului, nr. 62
TORSIN Beniamin,
Calea Sînandreiului, nr. 38
JEFLEA Ovidiu,
Calea Hodoniului, nr. 18
MEȘTER Radu-Ioan,
str. Livezii, nr. 12
DUMBRAVĂ Claudiu,
str. Răsăritului, nr. 44
Biriș Ștefan,
str. Verde, nr. 7

*)

numărul de carte funciară

Nr. C.F.*), suprafața și adresa
terenului atribuit
C.F nr. 401431, str. Dacia nr. 22

Punctaj
obținut
65 p.

C.F nr. 401397, str. Romulus nr. 25

61 p.

C.F nr. 2457 nr. cad. Cc 404;
405/1;406;407/1/7, str. Salcâmilor nr. 1
C.F 2456 nr. cad. Cc 404;
405/1;406;407/1/6, str. Tineretului nr. 2

55 p.

C.F 2495 nr. cad. Cc 404;
405/1;406;407/1/45, str. Romulus nr. 4
C.F nr. 401447, str. Bega nr. 13

53 p.

C.F nr. 2490 nr. cad. Cc 404;
405/1;406;407/1/40, str. Tineretului nr. 1
C.F 2498 nr. cad. Cc 404;
405/1;406;407/1/48, str. Romulus nr. 10

41 p.

C.F nr. 401386, str. Bega nr. 35

41 p.

54 p.

46 p.

41 p.

