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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

 

Proiect de hotărâre 
Nr. 40  din 19.04.2018 

 
 

privind acceptarea ofertei de donație a terenului intravilan  înscris în C.F. nr.400381 
Dudeștii Noi  

 
 
 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

 

Aviz favorabil 
secretarul 
comunei 

Avize necesare: 
 

ECOF 
JUREX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  24.04.2018 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.  2987  din 19.04.2018 

pentru P.H.C.L. privind  acceptarea ofertei de donație a terenului intravilan înscris în 
C.F. nr.400381 Dudeștii Noi  

 

 
 

 
Având în vedere : 
- cererea dl.Muntianu Cristian înregistrată cu nr.986/08.02.2018 completată în data de 

27.03.2018  adresată consiliului local prin care donează terenul înscris în C.F. 
nr.400381 Dudeștii Noi în suprafață de 181 mp,  

- art.121, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, conform căruia "donațiile,....pot fi acceptate numai cu 
aprobarea consiliului local, .....cu votul majorității consileirilor locali în funcție." 

-  art.120, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, conform căruia " aparțin domeniului public de interes local 
...bunurile care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public..."  
 

 
În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 

 

 
Primarul comunei Dudeștii Noi 

Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr.  2986    din 19.04.2018 

pentru P.H.C.L. privind acceptarea ofertei de donație a terenului intravilan 
înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi  

 

 
 
Având în vedere : 
- cererea dl.Muntianu Cristian înregistrată cu nr.986/08.02.2018 completată 

în data de 27.03.2018  adresată consiliului local prin care donează terenul 
înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi în suprafață de 181 mp,  

- art.121, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, conform căruia "donațiile,....pot fi 
acceptate numai cu aprobarea consiliului local, .....cu votul majorității 
consileirilor locali în funcție." 

-  art.120, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, conform căruia " aparțin domeniului 
public de interes local ...bunurile care potrivit legii sau prin natura lor, sunt 
de uz sau de interes public..."  

 
 

Propun  

aprobarea  inițierea unui proiect de hotărâre. 
 
 
 
 

 

Î n t o c m i t ,  

I n s p e c t o r  I I  

C o s m i n  U N G U R E A N U
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R O M Â N I A  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. ____ din 24.04.2018 

 

privind acceptarea ofertei de donație a  terenului intravilan înscris în C.F. 
nr.400381 Dudeștii Noi  

 
 

Având în vedere prevederile: 
 a)cererea dl.Muntianu Cristian înregistrată cu nr.986/08.02.2018 completată în data 
de 27.03.2018  adresată consiliului local prin care donează terenul înscris în C.F. 
nr.400381 Dudeștii Noi în suprafață de 181 mp,  
b)art.120, alin.1, art. 121, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.2987/2018, calitate acordată de prevederile 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 al primarului, 
înregistrat sub nr.2986/ 2018; 

c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, JUREX 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 local aprobat prin H.C.L.1 nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
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. 
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Art. 1. – (1) Se aprobă acceptarea ofertei de donație a terenului înscris în C.F. 

nr.400381 Dudeștii Noi în suprafață de  181 mp în proprietatea numiților Muntianu 
Cristian și Muntianu Camelia-Mihaela.  

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi 
suportate de donator. 

 
Art.2. – Terenul care face obiectul ofertei de donație menționat la art.1 va fi 

intabulat în proprietatea publică a comunei Dudeștii Noi  și va inclus  la pozitia 114 în 
Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018 privind  modificarea și 
completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Dudeștii Noi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004 cu valoarea de 
inventar de 11.359,73 lei. 

 
Art.3. - Se mandatează secretarul comunei, Loredana-Adina-Mihaela LUCIU  să 

semneze în numele Consiliului Local, actul de donație sau orice act necesar punerii 
în aplicare a prezentei hotărâri.  

 
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, 
și prefectului județului Timiș, lui Muntianu Cristian și Muntianu Camelia-Mihaela  și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.primariacomuneidudestiinoi.ro. 
              

 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

Constantin PREȘEA  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 
Loredana-Mihaela-Adina LUCIU 

 

   …………………………….………………………… 

 

L.S. 

http://www.primariacomuneidudestiinoi.ro/

