
  

R OM Â N I A  
JUDEȚUL TIMIȘ 
P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

Dispoziţia  
Nr. 59 din 18.05.2018 

 
privind  desemnarea persoanei împuternicite ca agent constatator să urmărească 

respectarea disciplinei în domeniile autorizării executării lucrărilor de construcții, al 
amenajării teritoriului și urbanismului, pe raza comunei Dudeștii Noi 

 
Având în vedere: 
a) prevederile art. 26, art. 27 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, 
b) art.64 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, 
c) art.71-74 din Ordinul nr.839/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.50/19914 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificările și completările ulterioare, 

d) art.15 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor,  

e) art.24 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulteriaore, 

f) Acordul de cooperare nr. 1033/2013 încheiat între Comuna Dudeştii Noi şi 
Filiala Judeţeană Timiş a Asociaţiei Comunelor din România,  

   
în temeiul prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) și alin. (5) lit. c) şi ale art.115 lit. a) din 

Legea administraţiei  publice locale nr. 215 / 2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
Art.1.-  Se desemnează doamna Livia-Elena CAZAMIR, identificată prin cod numeric 

personal 2681120354764,  având  funcția de inginer în cadrul Compartimentului Urbanism  
al Asociației Comunelor din România, Filiala Județeană Timiș, ca persoană împuternicită- 
agent constatator să urmărească  respectarea disciplinei în domeniile autorizării executării 
lucrărilor de construcții, al urbanismului și amenajării teritoriului pe raza comunei Dudeștii 
Noi. 

 Art.2.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea 

controlului de legalitate, Asociației Comunelor din România, Filiala Județeană Timiș și 
doamnei Livia-Elena CAZAMIR. 
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