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Proiect de hotărâre 

Nr.61 din 21.06.2018 

privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 40 / 2018 privind acceptarea 
ofertei de donație a  terenului intravilan înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi 

  
 

Inițiator: 
 

primarul comunei  
Alin-Adrian NICA 

 
Aviz favorabil 

secretar comună 

 

Avize necesare: 

URDES 

JUREX 

ECOF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  27.06.2018 



 
 

RO MÂ NI A  
JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 
COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

nr. 4490   din 21.06.2018 
privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 40 / 2018 privind acceptarea 
ofertei de donație a  terenului intravilan înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi 

 
Având în vedere: 
 

a)  prevederile art.562, alin.2, Codul civil, art.889, alin 1 din Codul civil,  
b)  Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.95553/04.05.2018 prin 

care se sistează cartea funciară nr.400381 Becicherecu Mic și se transcrie în 
cartea funciară nr.404374 Dudeștii Noi, 

c)  Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.116905/31.05.2018 prin 
care se înscrie provizoriu dreptul de proprietate al comunei Dudeștii Noi în cartea 
funciară nr.404374 Dudeștii Noi 

d)  Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil 
nr.1223/30.05.2018 înscris în C.F. nr.404374 Dudeștii Noi a lui Muntianu Cristian 
și Muntianu Camelia-Mihaela  prin mandatar Burtea Vasile,  
  

 
 propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu 

amendamente. 
 

 
primarul comunei Dudeștii Noi, 

Alin-Adrian NICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                       RO MÂ NI A   
JUDEȚUL TIMIȘ 
P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.4489   din 21.06.2018 

pentru P.H.C.L privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 40 / 2018 privind 
acceptarea ofertei de donație a  terenului intravilan înscris în C.F. nr.400381 

Dudeștii Noi 
Având în vedere: 
 
a)  prevederile art.562, alin.2, Codul civil, art.889, alin 1 din Codul civil,  
b)  Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.95553/04.05.2018 prin 
care se sistează cartea funciară nr.400381 Becicherecu Mic și se transcrie în cartea 
funciară nr.404374 Dudeștii Noi, 
c)  Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.116905/31.05.2018 prin 
care se înscrie provizoriu dreptul de proprietate al comunei Dudeștii Noi în cartea 
funciară nr.404374 Dudeștii Noi 
d)  Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil 
nr.1223/30.05.2018 înscris în C.F. nr.404374 Dudeștii Noi a lui Muntianu Cristian și 
Muntianu Camelia-Mihaela  prin mandatar Burtea Vasile,  

  
 este necesară modificarea Hotărârii Consiliului local nr.40/2018 privind acceptarea 
ofertei de donație a terenului înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi astfel: 
 

art.I.Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate a comunei Dudeștii Noi a 
terenului înscris în cartea funciară nr.404374 Dudeștii Noi, nr.top 612-613/2/1 în 
suprafață de 181 mp. 

 
 

            propun inițierea unui proiect de hotărâre. 

 
         

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   

	
	
	
	
	
	
	



4 
 

                                                             
RO MÂ NI A  

JUDEȚUL TIMIȘ 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. -- din 27.06.2018 

privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 40 / 2018 privind acceptarea 
ofertei de donație a  terenului intravilan înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi 

 
Având în vedere: 

e) prevederile art.562, alin.2, Codul civil, art.889, alin 1 din Codul civil,  
f)  Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.95553/04.05.2018 prin 

care se sistează cartea funciară nr.400381 Becicherecu Mic și se transcrie în 
cartea funciară nr.404374 Dudeștii Noi, 

g)  Încheierea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.116905/31.05.2018 prin 
care se înscrie provizoriu dreptul de proprietate al comunei Dudeștii Noi în cartea 
funciară nr.404374 Dudeștii Noi 

h)  Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil 
nr.1223/30.05.2018 înscris în C.F. nr.404374 Dudeștii Noi a lui Muntianu Cristian 
și Muntianu Camelia-Mihaela  prin mandatar Burtea Vasile,  
  

 
luând act de: 

a)  referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr. 4490/2018, 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 al primarului,  
înregistrat sub nr.4489/2018;    

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

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. nr. 53 din 19 
noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (3), art.121, 
art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  
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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. I. – Hotărârea Consiliului Local nr.40/2018 privind acceptarea ofertei de donație a  
terenului intravilan înscris în C.F. nr.400381 Dudeștii Noi, se modifică după cum 
urmează: 

 
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate a comunei Dudeștii Noi asupra 

terenului înscris în cartea funciară nr. 404374 Dudeștii Noi, nr. top 612-613/2/1 în 
suprafață de 181 mp. 

 
     Art. II. - 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. 

 
 

        
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
F2/A0 
LL/LL 
LL/LL 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 
  ? …………………………….………………………… 

 
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,    

? …………………………….………………………… 

Carmen-Livia SIMINIC 

L.S. 


