ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi,11.05.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.86/ 11.05.2017

Având în vedere că domnul Constantin Preșea, în calitate de președinte
a lunii mai, este absent, ședinţa este prezidată conform regulamentului de
organizare și funcționare a consiliului local, de următorul consilier în ordinea
alfabetică respectiv domnul Dumitru-Florin SÂRCA.
Sunt prezenţi 9 consilieri din totalul de 13 consilieri, lipseste dl.Preșea, dl.
Lupăștean, dl.Rișco, doamna Siminic.
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.86 și se aprobă
ordinea de zi cu 9 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr. 38 privind aprobarea proiectului Restaurarea și
amenajarea peisagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică
Sf.Vendelin.
Domnul administrator public prezintă phcl.
Intră dl.Rișco în sală.
Domnul viceprimar ia cuvântul și consideră că acest proiect câștigat
este o mare realizare pentru comună.
Doamna Condeescu întreabă care sunt modificările propuse față de
hotărârea aprobată anul trecut.
Domnul administrator public răspunde că este un protocol de
administrare încheiat din 2014.
Domnul Butariu întreabă dacă Episcopia vor avea o contribuție
financiară, și propune ca terenul să fie trecut în proprietatea comunei.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 10 voturi pentru.

Se dă citire

PHCL nr. 39 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea,
modernizarea și dotarea Casa de cultură a comunei Dudeștii Noi, județ Timiș.
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Domnul administrator public prezintă phcl.
Doamna Condeescu informează că trebuia să țineți cont de necesitățile
ș ide lucrările pentru care se putea cere finanțare, respectiv era oportun să
extindem casa de cultură pentru evenimente majore și nu să reabilităm ceea
ce a fost modernizat în anul 2008.
Domnul Porojan propune ca materialele de ședință să fie trimisă pe
email măcar cu o oră înainte.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 8 voturi pentru, 2 voturi abțineri,
doamna Condeescu, doamna Mingea.
Președintele de ședință declară ședința închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitru-Florin SÂRCA
_____________________

Secretar comună,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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