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 ROMÂNIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI  
 
 

 

 

DISPOZIŢIA 
Nr. 102  din 22.06.2017 

 
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al comunei Dudeştii Noi în data 

de 27.06.2017 
 

Având la bază art. 39, alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
în temeiul art. 68, alin (1) şi al art. 115, alin (1), lit. a) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI emite următoarea dispoziţie. 
 

Art. 1.- Se convoacă Consiliul local al comunei Dudeştii Noi în şedinţă ordinară în data de 
27.06.2017, ora 1400 în Sala de şedinţe de la sediul Primăriei.- 

Art. 2.- Convocatorul care cuprinde programul şi ordinea de zi propuse este prezentat în 
Anexă, care este parte integrantă a prezentei dispoziţii.- 

Art. 3.- (1) Înştiinţarea consilierilor locali se face prin e-mail şi prin paznicii comunali angajaţi 
în aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Trimiterea către consilierii locali a materialelor de şedinţă se realizează prin grija 
secretarului comunei la adresele de poştă electronică indicate de aceştia. 

(3) La cererea consilierilor locali, secretarul comunei poate transmite materialele şi pe suport 
de hârtie.- 

Art. 4.- Semnarea convocatorului de către consilieri reprezintă confirmarea primirii 
materialelor şi luarea la cunoştinţă de convocarea şedinţei de consiliu.- 

Art. 5.- Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei şi în termenul legal următorilor: 
a) consilierilor locali în funcţie; 
b) prefectului judeţului Timiş pentru verificarea legalităţii; 

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

 
  Primarul comunei Dudeştii Noi    

                 Alin- Adrian NICA                                                            Avizează pentru legalitate, 
Secretarul comunei Dudeştii Noi 

            Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
     

L.S.___________________                      
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                                   Anexa  la Dispoziţia nr. 102 din 22.06.2017 
 

Convocator 
Primarul Comunei Dudeştii Noi convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul local al comunei 

Dudeştii Noi în data de 27.06.2017 ora 1400, în Sala de şedinţe a Primăriei cu următorul program: 
 

1. Aprobarea proceselor   verbale de la sedința ordinară  din 30.05.2017, ședința extraordinara 
din 14.06.2017, ședința extraordinară din 16.06.2017 

2. Aprobarea ordinii de zi 

3. Informari, interpelari, raspunsuri 

4. Cereri 

5. Diverse 
 

 

 

 
Ordinea de zi 

Comisia de specialitate  
sesizata 

Initiator 

1.  

P.H.C.L. nr.57 privind organizarea concursului de 
selecţie pentru postul de administrator al 
societăţii BM-DN Torontal S.R.L.  

JUREX 
URDES 

Comisia de 

selectie 

2.  

P.H.C.L. nr.58 privind organizarea concursului de 
selecţie pentru postul de administrator al 
societăţii AQUATORONTAL  S.R.L.  

JUREX 
URDES 

Comisia de 

selectie 

3.  

P.H.C.L .nr. 59 privind analizarea cererii 
nr.3222/06.06.2017 lui Dorina-Mihaela GASPAR 
privind apartamentarea imobilului situat în 
comuna Dudeștii Noi, str.Balta Verde, nr.32 

 
EDUX 

 

Primarul 

comunei 

4.  

P.H.C.L. nr.60 privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului „Extindere rețea 
de canalizare menajeră în Comuna Dudeștii Noi” 

URDES 
JUREX 

 

Primarul 

comunei 

5.  

P.H.C.L. nr.33 privind aprobarea REGULAMENT 
privind eliberarea ACORDULUI DE 

FUNCŢIONARE,   AUTORIZAȚIE PRIVIND 
ACTIVITATEA DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ  ŞI A 

AVIZULUI PENTRU ORARUL DE 
FUNCŢIONARE pentru operatorii economici care 

desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de 
piaţă, în comuna Dudeștii Noi 

 

 
ECOF 
JUREX 

 

Administrator 

public 
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Lista consilierilor locali convocaţi 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Data Primirii 
Convocatorului   

Semnătura 

1. Stelian-Ioan BUTARIU   

2. Adrian-Leonida CAPSALI   

3. Maria CÎRJĂ   

4. Rodica CONDEESCU   

5. Maria GAȘPAR   

6. Ion GOȘA   

7. Daniel-Emanuel LUPAȘTEAN   

8. Camelia MINGEA   

9. Marius-Cosmin POROJAN   

10. Constantin PREȘEA   

11. Grigore-Bogdan RIȘCO   

12. Dumitru-Florin SÂRCA   

13. Carmen-Livia SIMINIC   

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

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

      PRIMAR,                                                                                            Secretar comuna                                                                                
Alin –Adrian NICA                                                              Loredana-Adina-Mihaela LUCIU  


