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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 12.10.2017, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei extraordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.201/2017. 

 
 Şedinţa este prezidată de d-a consilier  local Rodica CONDEESCU, sunt prezenţi 9 
consilieri, absenți doamna Gaspar, dl.Preșea, dl.Porojan,doamna Siminic,  din totalul de 13 
consilieri. 
 Presedintele de sedinta da citire dispozitiei primarului nr.201/2017, se aproba 
ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 
  
Se dă citire P.H.C.L.nr.98  privind  rectificarea nr.4 a bugetului local al comunei 
Dudeștii Noi pe anul 2017. 

Domnul administrator public prezintă phcl, doamna Romelia RUSU dă citire 
raportului de specialitate. 

Intră doamna Gaspar. 
Dl.Capsali la capitolul iluminat public, montarea iluminatului festiv și achiziționare 

articole iluminat festiv suma este mare. 
Domnul Butariu " domnia și prostia se plătesc, noi hotărâm dacă dorim să avem un 

iluminat festiv de sărbătoare de care să ne mândrim sau să stăm pe întuneric."  
Doamna Mingea întreabă ce reprezintă suma de 100.000 lei Club Sportiv, doamna 

Rusu răspunde că este suma ce va fi transferată către Club Sportiv care o va gestiona ca 
ordonator terțiar. 

Doamna Condeescu propune ca suplimentarea sumei pentru iluminat festiv să fie 
alocată pentru reabilitarea  străzilor de la marginea satului iar suma pentru decolmatarea 
canal de scurgere Calea Hodoniului de 50.000 lei este foarte mare și propune 
achiziționarea de tuburi pentru cetățenii de pe acea stradă că era mai ieftin. 

Dl.Butariu susține activitatea sportivă din comună și propune să alocăm sume pentru 
ramura sport având în vedere și cele 2 obiective importante care vor fi în comună, respectiv 
arena sportiva si sala de sport. 

Se supune la vot phcl, se aprobă cu 8 voturi pentru, 2 voturi abțineri, dl.Capsali, 
doamna Condeescu. 
         Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                Secretar comuna, 
         Rodica CONDEESCU                                      Loredana LUCIU                              
__________________                   __________________ 
 
 

 
 


