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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. 81 din 11.07.2016 

privind modificarea componenței Comisiei privind avizarea reglementărilor 
locale privind circulația pe drumurile publice din comuna Dudeștii Noi 
  

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;  

b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

c) art. 14 și 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 
completările ulterioare; 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2010 privind constituirea unei comisii privind 
avizarea reglementărilor locale privind circulația pe drumurile publice din comuna Dudeștii 
Noi; 

f) Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2013 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare și modificarea componenței Comisiei privind avizarea 
reglementărilor locale privind circulația pe drumurile publice din comuna Dudeștii Noi; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr. 7661/2016, 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; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a 
primarului, înregistrat sub nr. 7660/2016; 

c) raportul Comisiilor de specialitate JUREX și URDES ale Consiliului Local,  

            d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâreîn conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 
ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 
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analizând prevederile art. 36 alin. (2),  lit. c), art. 45 alin. (1)  şi art. 115  alin. (1) 
şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

      Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre 
 
Art. 1. - Se modifică componența Comisiei privind studierea reglementărilor și 

avizarea documentelor privind circulația autovehiculelor și a pietonilor în comuna 
Dudeștii Noi, după cum urmează: 

a) Președinte – viceprimarul comunei – Ion GOȘA;  

b) Secretar – arhitectul șef al comunei – Vladimir-Traian PANICI;  

c) Membru – consilier local – Bogdan-Grigore RIȘCO; 

d) Membru – reprezentantul Postului de Poliție Dudeștii Noi; 

e) Membru – consilier local – Marius-Cosmin POROJAN. 

 
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 

mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi și 
prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei și prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

  
             
 
  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează: 
   

 …………………………….…………………                                                             SECRETARUL COMUNEI 

            Stelian –Ioan BUTARIU                                                                     DUDEȘTII NOI  

                                                                                                      ……………….……………… 
 
                                                                                                     Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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