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JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 93 din  24.09.2019 

privind retragerea dreptului de folosință gratuită și concesiune a unei suprafețe de 
teren în vederea construirii unei locuințe în temeiul Legii nr. 15 / 2003  

   doamnei Crina-Lia FAUR  
 

Inițiator: 
 

 Primar 
Alin-Adrian NICA 

 
 

Aviz favorabil 
secretar comună 

Avize necesare: 

EDUX 
JUREX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  26.09.2019 

 



 

R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 6450 din 24.09.2019 

privind retragerea dreptului de folosință gratuită și concesiune a unei suprafețe de 
teren în vederea construirii unei locuințe în temeiul Legii nr. 15 / 2003  

   doamnei Crina-Lia FAUR  
 

 

            Luând act de: 

• Certificatul de divorț nr.10379/18.08.2015,  

• Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr.378/26.09.2016 privind 

schimbarea pe cale administrativă a numelui și prenumelui din NOVACOVICI Bujor-

Dorel în IENCI  Nazer-Bujor,   

• Declarația notarială a d-nei Crina-Lia FAUR de renunțare la dreptul de folosință 

gratuită/concesiune a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe în 

temeiul Legii nr.15/2003 nr.643/10.07.2019,  

• Cererea domnului Nazer-Bujor IENCI având nr. de înregistrare 5950 / 05.09.2019;  

se va retrage dreptului de folosinţă gratuită/concesiune doamnei Crina-Lia FAUR,  

pentru terenul înscris în C.F. nr. 401427 Dudeștii Noi, în suprafață de 622 mp și 

încheierea unui act adițional la contractul de atribuire în folosință gratuită/concesionare a 

unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe în temeiul Legii nr.15/2003 

înregistrat cu nr.11216/28.04.2011 prin care se modifică numele concesionarului, din 

Bujor-Dorel FAUR și Crina-Lia FAUR în Nazer-Bujor IENCI,  

                  

Popun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 

 
 

primarul comunei Dudeștii Noi, 
Alin-Adrian NICA
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr. 6449   din 24.09.2019 

privind retragerea dreptului de folosință gratuită și concesiune a unei suprafețe de 
teren în vederea construirii unei locuințe în temeiul Legii nr. 15 / 2003  

   doamnei Crina-Lia FAUR 

 
               
 
              

 Având în vedere: 

• Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 6/14.02.2011 prin care la 

poziția nr. 28 s-a aprobat acordarea de teren conform Legii nr.15/2003 domnului Bujor 

Faur,  

• contractul de atribuire în folosinţă gratuită / concesiune de teren, conform Legii nr. 

15/2003, înregistrat sub nr.1216 din 28.04.2011, prin care terenul intravilan înscris în CF 

nr.  401427 Dudeștii Noi este predat soților Bujor-Dorel FAUR și Crina-Lia FAUR; 

           Luând act de: 

• Certificatul de divorț nr.10379/18.08.2015,  

• Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr.378/26.09.2016 privind 

schimbarea pe cale administrativă a numelui și prenumelui din NOVACOVICI Bujor-

Dorel în IENCI  Nazer-Bujor,   

• Declarația notarială a d-nei Crina-Lia FAUR de renunțare la dreptul de folosință 

gratuită/concesiune a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe în 

temeiul Legii nr.15/2003 nr.643/10.07.2019,  

• Cererea domnului Nazer-Bujor IENCI având nr. de înregistrare 5950 / 05.09.2019;  

Propun retragerea dreptului de folosinţă gratuită/concesiune doamnei Crina-Lia 

FAUR,  pentru terenul înscris în C.F. nr. 401427 Dudeștii Noi, în suprafață de 622 mp și 

încheierea unui act adițional la contractul de atribuire în folosință gratuită/concesionare a 

unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe în temeiul Legii nr.15/2003 
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înregistrat cu nr.11216/28.04.2011 prin care se modifică numele concesionarului, din 

Bujor-Dorel FAUR și Crina-Lia FAUR în Nazer-Bujor IENCI. 

               Propun initierea unui proiect de hotarare 

 

I n s p e c t o r  I  s u p e r i o r ,  

C o s m i n  U N G U R E A N U   
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. ----- din 26.09.2019 

privind retragerea dreptului de folosință gratuită și concesiune a unei suprafețe de 
teren în vederea construirii unei locuințe în temeiul Legii nr. 15 / 2003  

   doamnei Crina-Lia FAUR 

 

 
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil, 
c)   contractul de atribuire în folosinţă gratuită / concesiune de teren, conform Legii 
nr. 15/2003, înregistrat sub nr.1216 din 28.04.2011, prin care terenul intravilan 
înscris în CF nr.  401427 Dudeștii Noi este predat soților Bujor-Dorel FAUR și 
Crina-Lia FAUR; 

           Luând act de: 
  d) Certificatul de divorț nr.10379/18.08.2015,  

     e) Dispoziția președintelui Consiliului Județean Timiș nr.378/26.09.2016 privind 
schimbarea pe cale administrativă a numelui și prenumelui din NOVACOVICI Bujor-
Dorel în IENCI  Nazer-Bujor,   

          f)  Declarația notarială a d-nei Crina-Lia FAUR de renunțare la dreptul de folosință 
gratuită/concesiune a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe în 
temeiul Legii nr.15/2003 nr.643/10.07.2019,  

 g) Cererea domnului Nazer-Bujor IENCI având nr. de înregistrare 5950/ 
05.09.2019;  
 
luând act de: 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr.6450/2019, calitate acordată de prevederile art. 136 alin. 
(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
îndeplinind condiția prevăzută la art. 136 alin. (3) lit. a) din același act normativ; 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,  

înregistrat sub nr.6449/2019, îndeplinind condiția de la art. 136 alin. (8) lit. b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

c)  avizul favorabil al comisiei de specialitate EDUX, JUREX, îndeplinind condiția 

de la art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
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d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu cele ale 

art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului local aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), respectiv cele ale 
art. 139 alin. (3) lit. (e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 

 
           Art. 1. – Se retrage dreptul de folosinţă gratuită/concesiune doamnei Crina-Lia 
FAUR,  pentru terenul înscris în C.F. nr. 401427 Dudeștii Noi, în suprafață de 622 mp.  
 

 Art. 2. – Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de atribuire în 
folosință gratuită/concesionare a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei 
locuințe în temeiul Legii nr.15/2003 înregistrat cu nr.11216/28.04.2011 prin care se 
modifică numele concesionarului, din Bujor-Dorel FAUR și Crina-Lia FAUR în Nazer-
Bujor IENCI.  

 
 Art. 3. – Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în 

mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei, d-lui Nazer-Bujor IENCI, d-nei Crina-Lia FAUR și se aduce la cunoștință 
publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro. 

 
 

        
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
C.U./C.U. 
EX.4 

Contrasemnează pentru legalitate : 

SECRETARUL GENERAL  
 AL COMUNEI DUDEȘTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Stelian-Ioan BUTARIU  

L.S. 

http://www.pcdn.ro/

