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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 95 din 28.09.2015 

privind completarea Hotărării Consiliului Local nr. 40 din 22.07.2013 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dudeştii 

Noi 
                
 
              Având în vedere unele modificări ale inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Dudeştii Noi, fiind necesată completarea cu 8 poziţii a acestui 
inventar care se regăsește în Anexa Hotărârii ConsiliuI Local nr. 40/2013 privind 
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Dudeştii Noi,  
          analizând prevederile: 
 a) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2004 privind însuşirea inventarului bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

           b) Hotărârii Consiliui Local nr.40/2013 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al comunei Dudeştii Noi 
           d ) Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioară 
           e)Hotărârii Guvernului  nr. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 
          f)Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 
           g)Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 7938/2015, 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. 7937/2015,  

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX  ale 

Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, 
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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. 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. I. – Se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 
40/22.07.2013 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
comunei Dudeştii Noi, cu poziţiile nr. 254-262 care vor avea următorul cuprins:  

 
Nr. 
Crt. 

Nr. 
inventar 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare 
 
Caracteristici 

Anul 
dobândirii 
sau dării  

în    
folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
[lei] 

Situaţia 
juridică 
actuală 

 

254.  Teren 
intravilan 

Dudeştii Noi, str. Labirint, nr. 8  (nr. 
vechi,  S – 1207 mp, C.F. nr.401875, 
nr.cadastral 580-581/b 

  Comuna 
Dudeştii 

Noi 

255.  Teren 
intravilan 

Dudeştii Noi, str.Calea 
Becicherecului, nr.2, S - 1333 mp, C.F. 
nr.403720, nr.cadastral 130-132/1 

  Comuna 
Dudeştii 

Noi 

256.   Teren 
intravilan 

Dudeştii Noi, Calea Hodoniului, 
nr.14, S – 1259 mp, C.F. nr.402118, 
nr. cadsatral 488-489/b 

  Comuna 
Dudeştii 

Noi 

257.  Teren 
intravilan 

Dudeștii Noi, Str. Poștei, nr.23, S - 
2663 mp, C.F. nr.400145, nr.cadastral 
400145 

  Comuna  
Dudeștii 

Noi 

258.  Teren 
intravilan  

Dudeștii Noi, str. Filip Beisser, nr.6, S 
- 2877, C.F. nr.403744, nr. cadastral 
304-306 

  Comuna 
Dudeștii 

Noi 

259.  Teren 
intravilan 

Dudeștii Noi, Aleea Viilor, nr.53, S – 
4244 mp, C.F. nr.403710, nr. 
cadastral 1245/b, 1245/a  

  Comuna 
Dudeștii 

Noi 

260.  Teren 
intravilan 

Dudeștii Noi, str. Poștei, nr.15, S – 
3597 mp, C.F. nr.402246, nr.cadastral 
337-338 

  Comuna 
Dudeștii 

Noi 

261.  Teren 
intravilan 

Dudeștii Noi, str. Surduc, nr.12, S – 
35 mp, C.F. nr.400180, nr.cadastral 
550-551. 

  Comuna 
Dudeștii 

Noi 

262.  Teren 
intravilan 

Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, 
nr.43, S – 1227 mp, C.F. nr.403754, 
nr.cadastral 216-217/2 

  Comuna 
Dudeștii 

Noi 

 
Art. II. – Pozițiile libere corespunzătoare din coloanele „Nr. inventar”, „Anul 

dobândirii sau dării în folosinţă”, respectiv „Valoarea de inventar” se completează de 
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către Compartimentul de contabilitate și control intern și de către Comisia de inventariere 
a domeniului privat al comunei Dudeștii Noi în urma inventarierii anuale, a operațiunilor 
contabile și a evaluării terenurilor de către un evaluator autorizat. 

 
                  

          Art. III. - 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. 
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LL/LL 
EX.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Marcel-Lucian IENCI  

L.S. 


