ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 29.08.2017, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei extraordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.157/2017.
Şedinţa este prezidată de d-l consilier local Adrian-Leonida CAPSALI,
sunt prezenţi 11 consilieri, absent dl.Rișco, dl.Porojan din totalul de 13
consilieri.
Presedintele de sedinta da citire dispozitiei primarului nr.157/2017, se
aproba ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Domnul Porojan intră în sală.
Se dă citire PHCL nr. 77 privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului
„Înființare rețea de canalizare menajeră Comuna Becicherecu Mic, canal de legătură
între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și extindere Stație de epurare în comuna
Dudeștii Noi, județul Timiș.
Domnul administrator public prezintă phcl.
Domnul Porojan întreabă cum se împarte suma privind cheltuielile
pentru cele 2 comune, domnul administrator public răspunde că ședința
următoare va pregăti raportul privind cheltuielile separate .
Doamna Condeescu întreabă de ce trebuie să plătim anumite cheltuieli
care nu sunt necesare având în vedere că comuna are stație epurare și
canalizare.
Se supune la vot, se aprobă cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă, doamna
Condeescu, 3 voturi abțineri, dl.Capsali, dl.Porojan, dl.Lupăștean.
Se dă citire PHCL nr. 81 privind transferul unor sume din bugetul
local către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Torontal .
Domnul administrator public prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă
doamna Condeescu, 3 voturi abțineri, dl.Capsali, dl.Porojan, dl.Lupăștean.

Pagina 1 din 2

Se dă citire PHCL nr. 82 privind modificarea Statutului şi Actului
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Torontal și
desemnarea Consiliului Director pentru mandatul 2017 – 2020.
Domnul administrator public prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă
doamna Condeescu, 3 voturi abțineri, dl.Capsali, dl.Preșea, dl.Lupăștean.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian-Leonida CAPSALI
_____________________

Secretar comuna,
Loredana LUCIU
__________________
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