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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 80  din 24.08.2015 

privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dudeștii Noi 

 
Având în vedere: 
a) unele modificări ale inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Dudeștii Noi și a modificărilor de personal, este necesară actualizarea Comisiei 
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Dudeștii Noi,  

b) prevederile art. 21 alin. (1) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 
213/1998, cu modificările și completările ulterioare, 

c) art. II alin. (2) lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, orașelor, municiipilor și județelor; 

  
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 7180/2015, 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. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 7179/2015,  

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; 
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având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (1) 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. - Componența Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Dudeștii Noi, denumită în continuare Comisia 
specială se modifică după cum urmează: 

a) Alin-Adrian NICA - primarul comunei Dudeștii Noi, președintele comisiei; 
b) Loredana-Adina-Mihaela LUCIU - secretarul comunei Dudeștii Noi, secretarul 

comisiei; 
c) Romelia RUSU - referent III superior  în cadrul Compartimentului de contabilitate și 

control intern, membru; 
d) Mariana-Aurora GOȘA - inspector I principal cu atribuții în domeniul agriculturii în 

cadrul Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului, membru; 
e) Vladimir-Traian PANICI - inspector I principal  cu atribuții de arhitect în cadrul 

Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului, membru. 
 Art. 2. - (1) Comisia specială se întrunește anual sau de câte ori este necesar, la 

convocare și analizează modificările și completările survenite în intervalul de timp scurs de 
la precedenta întrunire asupra inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Dudeștii Noi. 

(2) Comisia specială actualizează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunei Dudeștii Noi respectând prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999. 

(3) Comisia specială realizează anual un raport privind inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Dudeștii Noi pe care îl prezintă consiliului local. 
        Art. 3. - Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 

45/2013 privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dudeștii Noi. 

        Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

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

comunei, celorlalți membri ai comisiei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum 

și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
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LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEȘTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Ion GOȘA  

L.S. 


