ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 04.08.2017, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.145/2017.
Şedinţa este prezidată de d-l consilier local Adrian-Leonida CAPSALI,
sunt prezenţi 12 consilieri, absent dl.Rișco, din totalul de 13 consilieri.
Presedintele de sedinta da citire dispozitiei primarului nr.145/2017, se
aproba ordinea de zi cu 12 voturi pentru.
Domnul primar anunță retragerea phcl nr.62 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale comunei Dudeștii Noi, datorită lipsei
avizului de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
Domnul administrator public anunță retragerea phcl nr. 67 privind
aprobarea bugetului Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi.
Se dă citire PHCL nr. 68 privind modificarea HCL nr.15/2017 privind
înființarea Clubului Sportiv Dudeștii Noi.
Domnul administrator public prezintă phcl.
Domnul președinte propune modificarea siglei, se aprobă cu 10 voturi
pentru, 2 voturi abținere, d-a Mingea, dl.Preșea.
Domnul administrator public propune ca director al clubului să fie numit
dl.Moldovan Zamfir, care la solicitarea domnului Porojan își prezintă
activitatea sportivă.
Domnul administrator public prezintă modificările propuse de Ministerul
Tineretului și Sportului din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV COMUNAL DUDEȘTII NOI
aprobat prin HCLnr.15/2017,
- la art. 4, în loc de secții, - ramuri de sport, în loc de fitness – culturism și
fitness, în loc de tenis de câmp – tenis, în loc de echitație – ecvestră, se
adaugă natație și pentatthlon modern, taekwondo ITF, judo, badminton,
table – backgammon.
- La art. 9 în loc de Agenției Naționale pentru Sport și Tineret – Ministerul
Tineretului și Sportului.
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La art.13, în loc de organizarea de competiții și evenimente sportive,
organizarea de competiții și evenimente sportive cu acordul federațiilor

sportive naționale în ramura de sport respectivă și cu respectarea statutelor și
regulamentelor federațiilor sportivew naționale.
- la art.15, lit.b în loc de organizarea de competiții sportive, de masă și de performanță,
interne și internaționale, în conformitate cu regulamentele federațiilor sportive
naționale, - organizarea de competiții sportive, de masă și de performanță, cu acordul
federațiilor sportive naționale în ramura de sport respectivă și cu respectarea statutelor
și regulamentelor federațiilor sportive naționale.
- la art. 21, alin.1 lit.d în loc de directorul clubului, - sau angajat prin concurs – numit de
către Consiliul local al comunei Dudeștii Noi.
- alin.2, se elimină angajați ,
- la art.22, se elimină mai puțin directorul clubului, care urmează a fi desemnat prin
concurs.
- la art.30, în loc de alin.1, postul de director al Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se
ocupă prin concurs, organizat potrivit procedurile și criteriile este numit de consiliu
local, la propunerea primarului, în condițiile legii, - Directorul Clubului Comunal
Dudeștii Noi este numit de consiliul loca, la propunerea primarului.
- Elimină alin.2 și 3.
- La art.31, se elimină litera g, și se reformulează.
- Se introduce art.42 Culorile clubului sunt verde, galben, alb.se reformulează articolele.
- art.43 – în loc de sigla clubului este sigla comueni Dudeștii Noi, - sigla clubului este
conform anexei, care face parte integrantă din prezentul regulament.
- art.58, în loc de Agenția Națională pentru Sport și Tineret – Ministerul Tineretului și
Sportului.
Domnul președinte propune supunerea la vot modificarea art.21, art.30, directorul
este numit de consiliu local, se aprobă cu 8 voturi pentru, 3 voturi abțineri, dl.Capsali,
dl.Lupăștean, dl.Porojan, 1 vot împotrivă, -doamna Condeescu.
Se supune la vot phcl in forma amendată, se aproba cu 9 voturi pentru, 3 voturi
abțineri, dl.Capsali, dl.Porojan, doamna Condeescu.
Se dă citire PHCL nr. 69 privind aprobarea alocării unor sume pentru Parohia
Ortodoxă Română Sf.Mare Mucenic Dimitrie cel Nou, Dudeștii Noi.
Domnul primar prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr.70 privind intabulare imobil cu nr.cadastral DE 384/1 și Cc
384/2 comuna Dudeștii Noi.
Domnul primar prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian-Leonida CAPSALI
_____________________

Secretar comuna,
Loredana LUCIU
__________________
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L.S. __________________________

Pagina 3 din 3

