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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 09.01.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.1/ 09.01.2017 

 
 Avand in vedere ca domnul Daniel Lupastean este absent, sedinţa este 
prezidată de doamna Camelia MINGEA,  sunt prezenţi 11 consilieri din totalul 
de 13 consilieri, dl.Capsali, dl.Lupastean,–absenti. 

Se declară şedinţa deschisă.   
Se da citire ordinii de zi,  se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr. 1 privind aprobarea deficitului aferent secţiunii 

de dezvoltare a bugetului local pe anul 2016 . 
  Domnul administrator public prezinta phcl si da cuvantul doamnei 
referent Romelia Rusu sa detaileze phcl. 

Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 11 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr. 2 privind  aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. 

cadastral 400291, înscris în CF nr. 400291 Dudeștii Noi,. 
 Domnul administrator public prezinta phcl, propune amendament verbal 
privind art.3 abrogarea HCL nr.  107/2016 privind aprobarea dezlipirii 
imobilului cu nr. cadastral 400291, înscris în CF nr. 400291. 

Doamna secretar propune ca amendament verbal completarea art.1 cu  
drept de servitute de trecere prin parcela nou formată Lot 1 pentru parcela 
nou formată Lot 2. 

Doamna Condeescu propune ca lucrarea topografica sa fie adusa la 
cunostinta pentru a studia oportunitatea unui parc copii in centrul comunei si 
amanarea discutarii phcl dupa ce schita este refacuta, respectiv  sediu politie 
si remiza psi  fiind amplasata invers. 

Se supune la vot propunerea doamnei Condeescu de amanare a 
discutarii phcl, se voteaza cu 1 vot pentru doamna Condeescu, 9 voturi 
impotriva, 1 vot abtinere, -doamna Gaspar. 

Se supune la vot amendamentul cu abrogarea HCL nr.107/2016, se 
aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna Condeescu. 
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Se supune la vot amendamentul cu  completarea art.1 cu drept de 
servitute de trecere prin parcela nou formată Lot 1 pentru parcela nou formată 
Lot 2,  se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abtinere, doamna Condeescu. 

Se supune aprobarii phcl in forma amendata, se aproba cu 10 voturi 
pentru, 1 vot impotriva, doamna Condeescu. 

Președintele  de ședință  declară ședința închisă. 
 
 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                SECRETAR, 
      Camelia MINGEA                                      Loredana LUCIU  
     _____________________                __________________ 
 

L.S. __________________________ 


