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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

Proces – verbal  
Încheiat azi,07.03.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.28/ 07.03.2017 

 
 Ședinţa este prezidată de domnul Marius-Cosmin POROJAN,  sunt 
prezenţi 10 consilieri din totalul de 13 consilieri, lipseste  domnul GOȘA, 
domnul  Capsali, dl. Lupastean. 

 
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.28 și se aprobă 

ordinea de zi cu 10 voturi pentru. 
 
Se dă citire  PHCL nr. 19 privind aprobarea proiectului Realizare 

canalizare pluviala cu rigole betonate si refacere accese in comuna 
Dudestii Noi, judet Timis. 

Domnul administartor public prezinta urgenta convocarii acestei sedinte 
extraordinare datorita oportunitatii depunerii proiectelor prin programul PNDL. 

Domnul primar ia cuvantul si prezinta interesul comunei pentru a depune 
proiectele si spune ca se mai doreste depunerea unui proiect pentru iluminatul 
stradal, dar cunoaste ca banii  se vor aloca pe criterii politice. 

Doamna Condeescu intreaba pe domnul primar daca acest proiect nu a 
fost castigat in  anii anteriori, domnul primar raspunde ca studiul de 
fezabilitate a fost intocmit in anul 2010, dar nu mai prezenta valabilitate si  nu 
putea fi depus in forma veche. 

D.Butariu intreaba daca daca se va rezolva problema apei in gradinile 
oamenilor, dl.administrator public raspunde ca pe domeniul privat al oamenilor 
nu putem face investitii, dar vor trebui sa se implice si oamenii. 

Dl.Risco intreaba care este cofinantarea  la acest proiect, domnul 
administrator public raspunde ca se depune cerere de finantare, daca se 
obtine finantarea, se demareaza studiul de fezabilitate, proiect tehnic care vor 
fi finantate. 

Doamna Condeescu intreaba cand se va cunoaste daca proiectele vor fi 
finanatate, dl.administrator public raspunde ca nu cunoaste acest termen. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru. 
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Se da citire PHCL nr.20 privind aprobarea proiectului Extindere primarie 
prin modificari interioare si exterioare la corp existent de cladire, extindere 
corp nou P+1E, construire anexe parter, creare acces auto, amenajare de 
platforme exterioare si imprejmuire. 

Dl.primar prezinta oportunitatea phcl prin programul PNDL. 
Dl.Porojan  intreaba pe dl.primar de platforme exterioare si imprejmuire, 

dl.primar raspunde ca este vorba de crearea unei zone de cat mai multa 
verdeata, de multe  locuri de parcare in fata primariei. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 10  voturi pentru. 
 
  

Președintele  de ședință  declară ședința închisă. 
 
 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                SECRETAR, 
    Marius-Cosmin POROJAN                                 Loredana LUCIU  
     _____________________                __________________ 
 

L.S. __________________________ 


