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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 

 

DISPOZIȚIA 
Nr.1  din 04.01.2021 

 
privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local al comunei Dudeștii Noi 

în data de 05.01.2021 
 
 

Având în vedere  necesitatea și urgența actualizării programului de încasare a impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2021, cu indicele de inflație de 3,8 %,  

Conform prevederile art. 35, alin. (5) din Hotărârea Consiliului Local nr.74/2020 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, 

  Având la bază art. 133, alin.2, lit.a, art.134, alin.(4), din Ordonanta de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrartiv, 

în temeiul art. 196, alin.1, lit.b, art.199  din Ordonanta de urgenta a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea dispoziție. 
 

Art. 1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Dudeștii Noi în ședință extraordinară în data 
de 05.01.2021, ora 1400 prin intermediul platformei on-line de videoconferință ZoomMetting. 

Art. 2.- (1) Convocatorul care cuprinde  proiectul ordinii de zi propuse este prezentat în Anexă, 
care este parte integrantă a prezentei dispoziții.- 

(2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor 
de hotărâre. 

Art. 3.-  Înștiințarea consilierilor locali se face prin e-mail prin grija secretarului general  la 
adresele de poștă electronică indicate de aceștia. 

Art. 4.- Prezenta se comunică prin grija secretarului general  în termenul legal următorilor: 
a)  consilierilor locali în funcție; 
b)  prefectului județului Timiș pentru verificarea legalității; 

      c)   se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizierul Primăriei comunei Dudeștii Noi, 
precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
 
Primarul comunei Dudeștii Noi             Contrasemnează pentru legalitate, 

Ion GOȘA                                                           Secretarul  general al comunei  
                  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 
     

L.S.___________________                      

http://www.pcdn.ro/
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                                  Anexa  la Dispoziția nr.1 din  04.01.2021 

 
Convocator 

Primarul Comunei Dudeștii Noi convoacă în ședință extraordinară Consiliul local al comunei 
Dudeștii Noi în data de 05.01.2021 ora 1400, prin intermediul platformei on-line de 
videoconferință ZoomMetting  cu următorul proiect de ordine de zi: 
 

*)proiect de hotărâre a consiliului local 

 
 

Lista consilierilor locali convocați 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Data Primirii 
Convocatorului   

Semnătura 

1. BODEA Alexandru-Dumitru   

2. CAPSALI Adrian-Leonida   

3. CHIRVĂSITU Pericle-Ovidiu   

4. COSTIC Sorin-Sergiu   

5. DUMA Traian   

6. GHIȘE Ioan   

7. LUPĂȘTEAN Cătălin   

8. LUPĂȘTEAN Daniel-Emanuel   

9. PANICI Vladimir-Traian   

10. PARALESCU Sorin-Bogdan    

11. PREȘEA Constantin   

12. POROJAN Marius-Cosmin   

13. RIȘCO Grigore-Bogdan   

NOTĂ  
Odată cu prezenta invitație s-au transmis materialele necesare dezbaterilor pe adresele 

personalizate de e-mail și se mai găsesc pe serverul unității din sala de consiliu la care există acces. 
 Pentru eventualele lămuriri sunați la telefon 0732790980 sau 0745636816  sau fix 
0256/378020. 
 

1.  Aprobarea proiectului ordinii de zi 

2.  Informări, interpelări, răspunsuri 

3.   

P.H.C.L.nr.1 privind modificarea și 
completarea H.C.L. nr.83/2020 

privind impozitele și taxele locale 
INITIATOR PRIMARUL COMUNEI 

DUDEȘTII NOI 

ECOF 

4. Diverse  


