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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 
 

Proces – verbal  
Încheiat azi,19.04.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.71/ 19.04.2017 

 
 Ședinţa este prezidată de domnul Grigore-Bogdan RIȘCO,  sunt 
prezenţi 9 consilieri din totalul de 13 consilieri, lipseste  domnul  Preșea, 
domnul Goșa, domnul Lupăștean, doamna Gașpar. 

 
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.71 și se aprobă 

ordinea de zi cu 9 voturi pentru. 
 
Se dă citire  PHCL nr. 26 privind  constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

depuse privind investiția "Asfaltarea străzilor în comuna Dudeștii Noi".  

Doamna secretar prezintă phcl, și propune să se nominalizeze  consilieri 
locali pentru comisiile de evaluare a ofertelor depuse pentru cele 3 proiecte cu 
finanțare europeană. 

Domnul Capsali propune pe dl.Porojan. 
Domnul Butariu propune pe dl.Goșa. 
Domnul Rișco propune pe doamna Mingea. 
Intră ân sală doamna Gașpar și dl.primar. 
Doamna Condeescu propune ca din fiecare comisie să facă parte 2 

consilieri locali pentru transparență. 
Domnul primar propune ca pentru  fiecare proiect să utilizăm principiul 

cine dorește să se implice, să comunice. 
La investiția Asfaltarea străzilor în comuna Dudeștii Noi, dorește domnul 

Porojan și doamna Mingea. 
Domnul primar propune ca amendament verbal la art.2,  alin.2 

Preşedintele comisiei de evaluare este limitat numai la aspectele de 
organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. 

  
Se dă citire PHCL nr.27 privind constituirea comisiei de evaluare a 

ofertelor depuse privind investiția Extindere rețea de alimentare cu apă 
și canalizare menajeră în comuna Dudeștii Noi.  
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Doamna Cîrjă și doamna Gaspar  doresc să fie membri. 
Domnul primar propune ca amendament verbal la art.2,  alin.2 

Preşedintele comisiei de evaluare este limitat numai la aspectele de 
organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
 
Se dă citire PHCL nr.28 privind constituirea comisiei de evaluare a 

ofertelor depuse privind investiția Construire grădiniță P+1E în comuna 
Dudeștii Noi. 

Domnul Rișco și domnul Butariu doresc să fie membri. 
Domnul primar propune ca amendament verbal la art.2,  alin.2 

Preşedintele comisiei de evaluare este limitat numai la aspectele de 
organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot. 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 10 voturi pentru. 
 
 
Președintele  de ședință  declară ședința închisă. 

 
 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,              Secretar comună, 
    Grigore-Bogdan RIȘCO                                         Loredana LUCIU  
     _____________________                __________________ 
 

L.S. __________________________ 
 


