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 ROMÂNIA 

JUDE UL TIMI  
P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 

DISPOZIȚIA 
Nr.39 din 20.04.2018 

 
privind convocarea în edin  ordinar  a Consiliului local al comunei Dude tii Noi în data 

de 24.04.2018 
 

Având la baz  art. 39, alin (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 

 
în temeiul art. 68, alin (1) i al art. 115, alin (1), lit. a) din Legea administra iei publice locale 

nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDE TII NOI emite urm toarea dispozi ie. 
 

Art. 1.- Se convoac  Consiliul local al comunei Dude tii Noi în edin  ordinar  în data de 
24.04.2018, ora 1400 în Sala de edin e de la sediul Prim riei.- 

Art. 2.- Convocatorul care cuprinde programul i ordinea de zi propuse este prezentat în 
Anexă, care este parte integrant  a prezentei dispozi ii.- 

Art. 3.- (1) În tiin area consilierilor locali se face prin e-mail i prin paznicii comunali angaja i 
în aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Trimiterea c tre consilierii locali a materialelor de edin  se realizeaz  prin grija 
secretarului comunei la adresele de po t  electronic  indicate de ace tia. 

Art. 4.- Semnarea convocatorului de c tre consilieri reprezint  confirmarea primirii 
materialelor i luarea la cuno tin  de convocarea edin ei de consiliu.- 

Art. 5.- Prezenta se comunic  prin grija secretarului comunei i în termenul legal urm torilor: 
a) consilierilor locali în func ie; 
b) prefectului jude ului Timi  pentru verificarea legalit ii; 

      c ) se aduce la cuno tin  public  prin afi are la avizierul Prim riei comunei Dude tii Noi, 
precum i prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariacomuneidudestiinoi.ro. 

 
 
Primarul comunei Dude tii Noi                    Avizeaz  pentru legalitate, 
 Alin-Adrian NICA Secretarul comunei Dude tii Noi 
                      Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 
     

L.S.___________________                      
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                                  Anexa  la Dispozi ia nr. 39 din  20.04.2018 
 

Convocator 

 
Primarul Comunei Dude tii Noi convoac  în edin  ordinar  Consiliul local al 

comunei Dude tii Noi în data de 24.04.2018, ora 14
00, în Sala de edin e a Prim riei cu 

urm torul program: 
 

1. Aprobarea ordinii de zi 

2. 
Aprobarea procesului  verbal de la edin a  precedent , respectiv edin a ordinar  din 
28.03.2018, edin a extraordinar  din 16.04.2018 

3. Inform ri, interpel ri, r spunsuri –   

4. 

P.H.C.L. nr. 38  privind aprobarea 
major rii cotiza iei anuale, din anul 
2018, datorat  de comuna Dude tii 
Noi, jude ul Timi , la Asocia ia de 
Dezvoltare Intercomunitar  
TORONTAL  
INITIATOR PRIMARUL COMUNEI 

DUDE TII NOI 

AVIZE COMISII 

ECOF 

                                URDES  

5. 

P.H.C.L. nr.39  privind aprobarea 
execuţiei bugetare a bugetului local 
al comunei Dudeştii Noi la 31 
martie 2018 
INITIATOR PRIMARUL COMUNEI 

DUDE TII NOI 

AVIZE COMISII 

ECOF 

6. 

P.H.C.L. nr.40   privind acceptarea 
ofertei de dona ie a terenului 
intravilan  înscris în C.F. nr.400381 
localitatea Dude tii Noi 
INI IATOR PRIMARUL COMUNEI 

DUDE TII NOI 

AVIZE COMISII 

ECOF 

JUREX 

7. 

P.H.C.L nr.41  privind aprobarea 
cererii domnului Barb-Dudan 
Lauren iu-Lucian de cump rare a 
unui teren în 36 de rate lunare 
INI IATOR PRIMARUL COMUNEI 

DUDE TII NOI 

AVIZE COMISII 

ECOF 

JUREX 

8. 

P.H.C.L. nr.42  privind aprobarea 
vânz rii terenului înscris în C.F. 
nr.400252 Dude tii Noi 
 lui  C t lin-Valentin PASCU i 
so iei Monica PASCU 

 INI IATOR  ADMINISTRATOR 
PUBLIC 

 

AVIZE COMISII 

ECOF 
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9. CERERI   

10. DIVERSE  
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Lista consilierilor locali convoca i 

 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele i prenumele Data Primirii 
Convocatorului   

Semn tura 

1. Stelian-Ioan BUTARIU   

2. Adrian-Leonida CAPSALI   

3. Maria CÎRJ    

4. Rodica CONDEESCU   

5. Maria GA PAR   

6. Ion GO A   

7. Daniel-Emanuel LUPA TEAN   

8. Camelia MINGEA   

9. Marius-Cosmin POROJAN   

10. Constantin PRE EA   

11. Grigore-Bogdan RI CO   

12. Dumitru-Florin SÂRCA   

13. Carmen-Livia SIMINIC   

 
 
NOT   
Odată cu prezenta invitație s-au transmis materialele necesare dezbaterilor pe adresele 

personalizate de e-mail și se mai găsesc pe serverul unității din sala de consiliu la care există 
acces. 
 Pentru eventualele lămuriri sunați la telefon 0732790980 sau 0745636816  sau fix 
0256/378020. 
 

          PRIMAR,                                                                                       SECRETAR COMUN , 
      Alin-Adrian NICA                                                                  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
                    
 


	Primarul Comunei Dudeștii Noi convoacă în ședință ordinară Consiliul local al comunei Dudeștii Noi în data de 24.04.2018, ora 1400, în Sala de ședințe a Primăriei cu următorul program:
	Alin-Adrian NICA                                                                  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

