ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
nr. 114 din 20.09.2016
privind analizarea cererii nr.24/13.09.2016 a lui NICA IORDĂCHESCU ANDREEA
Având în vedere:
a) cererea doamnei
NICA-IORDĂCHESCU Andreea
înregistrată cu nr.
24/13.09.2016 prin care solicită transcrierea contractului de concesiune pentru imobilul
situat în comuna Dudeștii Noi, str. Salcâmilor, nr. 6 ca urmare a dobândirii construcției
în urma convenției nr. 873/13.06.2014;
b) art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții ,cu modificările și completările ulterioare;
c) art.871-873 din Noul Cod civil
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.9131/2016, 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;
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 9130/2016;
c) raportul comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX,URDES ale
Consiliului Local;
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 şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale
consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, cu modificările şi
completările ulterioare,
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.
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Art. 1. – Se aprobă încheierea unui nou contract de concesiune încheiat cu
NICA-IORDĂCHESCU ANDREEA, CNP
pentru terenul
proprietatea comunei Dudeștii Noi, situat în comuna Dudeştii Noi, str.Salcâmilor, nr.5,
înscris în C.F. nr. 400817 Dudeștii Noi, nr.top 400817.
Art.2. - Contractul de concesiune nr. 2722/16.07.2007 se consideră reziliat de
drept ca fiind fără obiect începând cu data semnării noului contract de concesiune.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi
prefectului judeţului Timiş, persoanelor în cauză şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.pcdn.ro.
Contrasemnează:
PRȘŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

 …………………………….…………………………

 …………………………….…………………………

Maria CÎRJĂ
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