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Dispoziţia  
Nr. 83 din 15.06.2018 

privind stabilirea măsurilor organizatorice a licitației terenurilor înscrise în domeniul 
privat al comunei Dudeștii Noi  

 
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.75/2017 privind scoaterea la licitație a 

unor terenuri înscrise în domeniul privat al comunei Dudeștii Noi, 
 în temeiul prevederile art. 63, art.68 și 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 stabileşte data de organizare a licitaţiei a unor terenuri înscrise în domeniul 
privat al comunei Dudeștii Noi în data de 13.07.2018, ora 10 în Sala de Şedinţe de la 
sediul Primăriei. 

 Art.2. Terenuri scoase la licitație, înscrise în patrimoniul privat al comunei Dudeștii Noi, 
sunt prezentate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
 Art.3. Se numește comisia de licitații a bunurilor din domeniul privat al comunei Dudeștii 
Noi în următoarea componență: 
       a) preşedinte: Viceprimar  Ion GOŞA 
       b) secretar:  secretar comună: Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
       c) membrii:  consilier local:Camelia MINGEA 
       consilier local: Maria GAȘPAR 
                 inspector principal: Ecaterina Rîpă 
       d) secretar dactilograf: referent superior  Maria BOGDAN 
   

 Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Timiş pentru exercitarea controlului 
de legalitate,  persoanelor nominalizate, prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi 
precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa:www.primariadudestiinoi.ro. 

 
 

        PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                            Alin-Adrian NICA 
                                                                                               Avizează pentru legalitate: 
                                                                                                SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                      Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
                                 
 
 

         
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
PR I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
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Anexa la Dispoziția primarului nr.83/2018  
                                        

Tabelul cu terenurile care vor fi scoase la licitație  
 
 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Nr. carte funciară, nr. 
cadastral 

Suprafața Valoare de vânzare 
recomandată de 

evaluator 
1. 402885,  nr. cadastral  Cc 

431, 432, 435-440/29, 
comuna Dudeștii Noi 

794 m2 13.500 euro ( 61.600 
lei)     + TVA 

2. 402309  nr. cadastral  
402309, comuna Dudeștii 
Noi,  

764 m2 12.990 euro ( 59.300 
lei)    +  TVA 

3. 402313, nr. cadastral 
402313, comuna Dudeștii 
Noi  

677 m2 11.500  euro (52.500 
lei) +  TVA 

4. 402312, nr. cadastral 
402312 comuna Dudeștii 
Noi 

760 m2 12.920 euro (59.000 
lei) + TVA 

5. 401466, nr.cadastral 
401466 comuna Dudeștii 
Noi 

1106 m2 18.802 euro ( 85.844 
lei) +TVA 
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Ex.3 


