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MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2018

Președinte de ședință – Consilier local Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN.
Din număr total de 13 consilieri locali  au fost prezenți 13 consilieri locali, 
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția primarului nr.1/2018.   

1.
H.C.L.  nr.1  privind  validarea
Dispoziției primarului nr.253/2017
privind   rectificarea  nr.  6  a
bugetului  local,  al  comunei
Dudeștii Noi pe anul 2017

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 
        0 voturi abțineri- 

2. H.C.L. nr.2 privind validarea 
Dispoziției primarului nr.259/2017
privind  rectificarea nr. 7 a 
bugetului local, al comunei 
Dudeștii Noi pe anul 2017

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri-

3.

H.C.L.  nr.3  privind  aprobarea
execuţiei  bugetare  a  bugetului
local al comunei Dudeştii Noi la
31 DECEMBRIE 2017

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri

4. H.C.L.  nr.4  privind  aprobarea
tarifelor   aplicabile  serviciului
public de transport în comun de
pe ruta M44 Timișoara – Dudeștii
Noi - Becicherecu Mic și retur ale
Asociația  „Societatea
Metropolitană  de  Transport
Timișoara” 

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri

5.
H.C.L.  nr.5 privind  aprobarea
vânzării  terenului  înscris în  C.F.
nr.401384 Dudeștii Noi lui Vasile
VĂLEAN  și  soției  Ionelia-
AnaMaria VĂLEAN

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri –
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6.

H.C.L.  nr.6  privind  aprobarea
vânzării terenului înscris în C.F. 
nr.401367 Dudeștii Noi lui    Ioan-
Dorel VALEAN

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri –

7.

H.C.L. nr.7 privind  modificarea 
suprafeței de teren a imobilului 
înscris în C.F. nr.403164 Dudeștii
Noi

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri

8. H.C.L.  nr.8  privind  aprobarea
planului de acţiuni sau de lucrări
de  interes  local  pentru
repartizarea orelor de muncă ce
se  efectuează  de  persoanele
beneficiare de ajutor social

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri

9.

H.C.L.  nr.  9  privind numire
administrator  al  S.C.  BM-DN
TORONTAL  S.R.L.  pe  perioadă
determinată

12 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  1 vot abținere 
dl.Capsali

10 H.C.L. nr.10 privind  modificarea
și  completarea  Inventarului
bunurilor  care  aparțin
domeniului  public  al  comunei
Dudeștii  Noi  aprobat  prin
Hotărârea  Consiliului  Local  nr.
18/2004

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri

11.
H.C.L.nr.11  privind  modificarea
Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
66/2017  privind  impozitele  și
taxele locale pentru anul 2018 

13 voturi PENTRU
        0 voturi împotrivă 

  0 voturi abțineri

Prezenta minuta este conform art.11 din Legea nr.52/2003 privind
 transparența decizională  în administrația publică.

Secretar comună
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
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