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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 73 din 27.07.2015 

privind actualizarea valorii de inventar pentru poziția nr.36 din H.C.L.nr.37/2013 
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Dudeștii Noi 
 

          Pentru depunerea în  termen a cererii de plată  pentru proiectul  "Asfaltare strada 
Păduricii – comuna Dudeștii Noi, județul  Timiș," proiect cu finanțare nerambursabilă în 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală  322, este necesara actualizarea valorii 
de inventar a obiectivului strada Păduricii cu valoarea rezultată în urma implementării 
proiectului mai sus amintit,  fiind condiție de conformitate și eligibilitate a cererii de plată ce 
urmează să fie depusă până la data de 31.07.2015,  

Analizând prevederile: 
a) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2004 privind însuşirea inventarului bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi, completată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 13/2010 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Dudeştii Noi, 

b) Hotărârea Consiliului Local nr.37/2013 privind modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi  

c)  art. II şi Anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, 

d) art. II şi Anexa nr. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, 

luând act de: 

- 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, 
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având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (3), 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 modifică valoarea de inventar pentru poziția nr. 36 prevăzută în anexa la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.07.2013 privind modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi care vor avea 
următorul cuprins:  

 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare 
Caracteristici 

Anul dobândirii 
sau dării  în    

folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
[lei] 

Situaţia 
juridică 
actuală 

 

1 2 3 4 5 6 7 

36 1.3.7.1. Str. Păduricii, 

stradă 

principală  

Stradă delimitată de Calea 
Sânandreiului și DE 424, 
macadam, utilități: energie 
electrică, apă, canalizare, 
C.F. nr. 403139, S = 22.622 
m2 

1912 426.858,3  
 

Comuna 
Dudeștii Noi 

H.C.L. nr. 

29/2006 

 

                    
             Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 

comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 

de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
F1/A0 
LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Maria GAȘPAR  

L.S. 


