ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 75 din 28.06.2016
privind completerea domeniul public al Comunei Dudeștii Noi, modificarea suprafeței
imobilului înscris în C.F. nr. 400375 Dudeștii Noi și alipirea cu imobilul înscris în C.F.
nr. 400259 Dudeștii Noi
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2), art. 858,-8860, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Noul Codul civil,
c) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
d) art. 8 din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/2008 cu modificările și
completările ulterioare,
e) art. 120 și 121 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
f) 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;
g) Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2015 privind modificarea și completarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr.7306/2016, 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) 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. (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 completează domeniul public al Comunei Dudeștii Noi cu o nouă poziție
aferentă imobilul în scris în CF nr. 400375.
Art. 2. - Se aprobă rectificarea suprafeței înscris în C.F. nr.400375 comuna Dudeștii
Noi, nr.top. 500-501 astfel: suprafața măsurată – 2909 mp, suprafața acte – 3417 mp,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă alipirea imobilului înscris în C.F. nr.400375 Dudeștii Noi, top 500501 cu C.F. nr.400259 Dudeștii Noi, nr.top 498-499.
Art. 4. - 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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