ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 96 din 28.09.2015
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Dudeștii Noi
Având în vedere adresa nr. 11888/2015 din partea Ministerului Dezvoltării Regionale
și a Administrației Publice,
având în vedere adresa nr. 41479/2014 din partea Ministerului Finanțelor Publice,
având în vedere adresa nr. 1991R/2015 din partea Consiliului Județean Timiș
ținând cont de prevederile Legii privind proprietatea publică nr. 213/1998,
luând act de faptul că în urma verificărilor evidențelor contabile, a actelor normative
în vigoare, a situației din teren și a propunerilor de modificare, Comisia specială de
inventariere a bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi a constatat
faptul că bunurile imobile prevăzute în anexa H.C.L. nr. 37/2013 sunt de natura bunurilor
care pot face parte din domeniul public al comunei Dudeștii Noi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, însă nu sunt toate intabulate conform legii.
analizând prevederile:
a) art. 7 alin. (2) și ale art. 858 - 860 din Codul civil,
b) Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările și
completările ulterioare,
c) Hotărârii Consiliului Local și nr. 37/2013 privind modificarea și completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi,
d) Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2004 privind adoptarea Protocolului de însușire a
patrimoniului domeniu public încheiat între comuna Becicherecu Mic și comuna Dudeștii
Noi, comună nou înființată, cu modificările și completările ulterioare,
e) Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2010 privind aprobarea inventarului bunurilor
imobile care fac parte din patrimoniul public al comunei Dudeștii Noi, cu modificările și
completările ulterioare,
f) art. II și Anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș,
g) art. II și Anexa nr. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș,
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h) art. I din Hotărârea nr. 699/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, precum și pentru modificarea altor acte
normative,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 7182/2015, 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 Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Dudeștii Noi, înregistrat sub nr. 7181/2015,
c) 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. 1. - Se revocă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2010 privind
aprobarea inventarului bunurilor imobile care fac parte din patrimoniul public al comunei
Dudeştii Noi.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte
normative:
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2013 privind modificarea și completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi;
b) Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2010 privind aprobarea inventarului bunurilor
imobile care fac parte din patrimoniul public al comunei Dudeștii Noi, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 3. - (1) De la data prezentei hotărâri inventarul bunurilor ce aparțin domeniului
public al comunei Dudeștii Noi este compus din bunurile rezultate din intrarea în vigoare a
următoarelor acte normative:
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a) Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004 privind adoptarea Protocolului de însușire
a patrimoniului domeniu public încheiat între comuna Becicherecu Mic și comuna Dudeștii
Noi, comună nou înființată, cu modificările și completările ulterioare;
b) Anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
c) Anexa nr. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 849/2009 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al
județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
d) Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2010 privind modificarea şi completarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dudeştii Noi;
e) art. I din Hotărârea nr. 699/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, precum și pentru modificarea altor acte
normative;
f) Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2015 privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al comunei Dudeștii Noi a imobilului înscris în CF nr. 400291, situat în
localitatea Dudeștii Noi la adresa Calea Sânandreiului, nr. 22;
g) Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2013 privind intabularea unor drumuri de
exploatare din domeniul public al comunei Dudeştii Noi.
(2) Toate celelalte bunuri din patrimoniul comunei care nu sunt cuprinse în actele
normative enumerate la alin. (1) se regăsesc în domeniul privat al comunei Dudeștii Noi.
Art. 4. - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi
cuprins în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004 privind adoptarea Protocolului
de însușire a patrimoniului domeniu public încheiat între comuna Becicherecu Mic și
comuna Dudeștii Noi, comună nou înființată, cu modificările și completările ulterioare se se
completează cu pozițiile nr. 35 și 36 care vor avea următorul cuprins:
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

2

3
Drum de
exploatare
DE 534

1
35.

1.3.7.1.

36.

1.3.7.1.

Drum de
exploatare
DE 539/11

Elementele de identificare
Caracteristici

Anul
dobândirii sau
dării în
folosinţă
4
5
Drum
de
exploatare
2008
agricolă din pământ, nr.
cad. DE 534, C.F. nr.
403134, L = 575 m, l = 4 m,
S = 2.270 m2
Drum
de
exploatare
2008
agricolă din pământ, nr.
cad. DE 539/11, C.F. nr.
403137, L = 1.132 m, l = 4
m, S = 4.517 m2

Valoarea
de inventar
[lei]

Situaţia
juridică
actuală

6
120.431

7
Comuna
Dudeștii Noi
H.C.L. nr.
13/2010

236.061,80

Comuna
Dudeștii Noi
H.C.L. nr.
13/2010

Art. 5. - Se însărcinează primarul comunei să actualizeze în cel mai scurt timp posibil
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și inventarul bunurilor care aparțin
domeniului privat ale comunei Dudeștii Noi și să le prezinte spre însușire Consiliului Local.
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Art. 6. - 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.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Marcel – Lucian IENCI

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.
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