ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 125 din 19.10.2016
privind intabularea în domeniul privat al comunei Dudeștii Noi și modificarea
suprafeței de teren a imobilului înscris în C.F. nr.400439 Dudeștii Noi
Analizând documentația cadastrală realizată de către MS-CAD SRL prin care se
propune înscrierea în cartea funciară nr. 400439 a suprafeței rezultate după măsurători la
imobilul situat la adresa Dudeștii Noi, str.Poștei, nr.24,(nr.vechi 351)
având în vedere prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2), din Codul civil,
c) art. 36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar,
d) art. 6 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
e) art. 105 din Ordinul A.N.CP.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului
privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în
cartea funciară,
f) Hotărârea Consiliului Local Dudeștii Noi nr. 40/22.07.2013 privind însușirea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Dudeștii Noi,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.9838/2016, 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, 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.9837/2016,
c) raportul Comisiilor de specialitate, URDES, ECOF 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
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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), art.121, art.123 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. - (1) Se aprobă intabularea în domeniul privat al comunei Dudeștii Noi a
imobilului înscris în C.F. nr. 400439, nr. top. 398-399/1.
(2) Se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/22.07.2013 privind
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Dudeștii Noi, cu
poziția nr. 263 care va avea următorul cuprins:
Nr.
Crt.

Nr.
inventar

Denumirea
bunului

Elementele de identificare

Anul
dobândirii
sau dării
în
folosință

Caracteristici

264

Teren
intravilan

Valoarea
de
inventar
[lei]

Dudeștii Noi, str.Poștei, nr.
24 (nr. vechi 351), S = 2266
m2, C.F. nr. 400439, nr. top
398-399/1.

Situația
juridică
actuală

Comuna
Dudeștii
Noi

(3) Poziția liberă corespunzătoare din coloanele „Nr. inventar”, „Anul dobândirii sau
dării în folosință”, respectiv „Valoarea de inventar” se completează de 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. 2. - (1) Se modifică suprafața înscrisă în C.F. nr. 400439 Dudeștii Noi, nr. top 398399/1 de la 2309 m2 la 2266 m2, conform documentației tehnice, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Primarul comunei Dudeștii Noi este împuternicit să semneze în numele Consiliului
Local orice act necesar punerii în aplicare a prezentei hotărâri.
Art. 3. - 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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