ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 56 din 22.06.2015
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/2010 privind constituirea unei
comisii privind avizarea reglementărilor locale privind circulaţia pe drumurile publice
din comuna Dudeştii Noi
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 61/2010
privind constituirea unei comisii pentru avizarea reglementărilor locale privind circulația pe
drumurilor publice din Comuna Dudeștii Noi,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 6047/2015, 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 aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 6046/2015,
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX ale Consiliului
Local al Comunei Dudeștii Noi,
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 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. 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,
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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. I. - Se modifică și se completează articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Dudeștii Noi nr. 61/2010 privind constituirea unei comisii privind avizarea
reglementărilor locale privind circulația pe drumurilor publice din Comuna Dudeștii Noi care
va avea următorul conținut:
„Art.1. - Se aprobă de către consiliul local al comunei Dudeștii Noi, constituirea
comisiei privind studierea reglementărilor și avizarea documentelor privind circulația
autovehiculelor și a pietonilor în comuna Dudeștii Noi, în următoarea componență:
a) președinte: șeful Postului Poliție - Marius BÎRSAN;
b) secretar: consilier local - Rodica CONDEESCU;
c) membru: consilier local - Tamara-Rodica NIȚĂ;
d) membru: viceprimarul comunei - Ion GOȘA;
e) membru: secretarul comunei - Loredana-Adina-Mihaela LUCIU.”
Art. II. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și
prefectului județului Timiș, membrilor comisiei, se aduce la cunoștință publică prin afișare la
avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, precum și prin publicarea pe pagina de internet la
adresa: www.primariacomuneidudestiinoi.ro.
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