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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 
 

Proces – verbal  
Încheiat azi,16.08.2017, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.149/2017. 

 
 Şedinţa este prezidată de d-l consilier  local Adrian-Leonida CAPSALI,  
sunt prezenţi 11 consilieri locali, dl.Butariu a anunțat că este în concediu de 
odihnă, dl.Goșa intarzie. 
 Presedintele de sedinta da citire dispozitiei primarului nr.149/2017, se 
aproba ordinea de zi cu 11 voturi pentru.  

 
Se propune aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din 

26.07.2017,  se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, doamna 
Condeescu deoarece nu a primit procesele  verbale pe email și pe format de 
hărtie.  La  procesul verbal de la ședința extraordinară din data de 04.08.2017,  
dl.Porojan ia cuvântul, și propune ca să fie menționat că dl.Moldovan a 
prezentat activitatea sportivă la soliictarea expresă a domnului Porojan, se 
aprobă  cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, doamna Condeescu. 

 
 

 Se dă citire PHCL nr. 62 privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Comunei Dudeștii Noi. 

Avizele comisiilor Agrum, nefavorabil Ecof, nefavorabil, Edux, Jurex, 
Urdes, -favorabil. 

Domnul primar prezintă phcl. Intră dl.Goșa. 
Se supune la vot phcl , se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă, -

doamna Condeescu, 1 vot abținere, dl.Preșea. 
 
Se dă citire PHCL nr. 66 privind impozitele și taxelor locale pentru 

anul 2018. 
Avizele comisiilor Agrum, nefavorabil, Ecof, nefavorabil, Edux, Jurex, 

Urdes, -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl  și prezintă următoarele amendamente: 
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  Domnul Porojan propune să scădem prețurile la taxa pentru  colectarea 
deșeurilor, deoarece a verificat în alte comune prețul este mai mic, de 
exemplu la Buziaș este 2.81 lei/persoană. 

Doamna Condeescu întreabă pe dl.primar  de ce persoanele care nu 
beneficiaza de colectarea gunoiului trebuie sa plateasca acceasi taxa ca si cei 
care beneficiaza, iar dl.primar răspunde că în conformitate cu art. 26 din 
Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, republicată, care prevede 
faptul că utilizatorii trebuie să plătească un tarif de salubrizare, dacă au 
contract, sau o taxă specială, dacă nu au contract. 
  Dl.Porojan propune eliminarea taxei pentru paza comunală, dl.primar nu 
este de acord cu amendamentul verbal. 
 

Se supune la vot phcl, se aproba cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 
doamna Condeescu, dl.Porojan, 2 voturi abțineri, dl.Capsali, dl.Lupăștean. 

 
Se dă  citire PHCL nr. 67 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv 
Comunal Dudeștii Noi. 

Avizele comisiilor Ecof, Edux, favorabil. 
Domnul administrator public prezintă phcl și propune următoarele  

amendamente: 
Art. 1. - Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi 

conform anexei nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. - (1) Finanțarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se face în 

baza transferurilor din bugetul local, în limitele bugetului anual alocat Clubului, 
pe baza solicitărilor motivate din partea organelor de conducere executive ale 
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi aprobate de către ordonatorul principal 
de credite al comunei Dudeștii Noi, doar pentru efectuarea cheltuielilor 
necesare îndeplinirii obiectivelor sportive aprobate.  

(2) Metodologia de finanțare,  prevăzute în anexa nr.2 precum și 
obiectivele sportive prevăzute în anexa nr.3  se stabilesc în baza unui contract 
de finanțare a activității sportive încheiat ]ntre comuna Dudeștii Noi prin 
ordonatorul principal de credite și  Clubul Sportiv Comunal Dudeștii Noi prin 
conducătorul statutar al acestuia. 

(3) Modelul contractului de finanțare a activității sportive este prevăzut în 
anexa nr. 4, care face parte integrantă din hotărâre.  

(4) Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi va prezenta un raport 
financiar și de activitate lunar. 

Doamna Mingea întreabă care sunt cheltuielile salariale și câte 
persoane sunt, dl. administrator public răspunde  urmând a fi transmise pe 
email toate datele. 
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Dl.Sârca întreabă de ce  se promovează jucători din alte localități, 
dl.primar răspunde că nu s-a  manifestat interes din partea locuitorilor 
comunei. 

Dl.Porojan întreabă dacă nu se vor desfășura meciuri, dacă jucătorii și 
antrenorii vor fi remunerați, dl.administrator public răspunde că da, datorită 
meciurilor amicale și antrenamentelor care se vor desfășura. 

Doamna Gașpar și dl.Sârca ies din sală. 
Dl.Porojan propune achiziționarea unui autocar pentru transportul 

jucătorilor la meciuri și pentru diferite evenimente ale comunei. 
Intră doamna Gașpar. 
Doamna Codeescu propune ca salariul antrenorului să fie diminuat dacă 

se constată că sunt rezultate slabe. 
Dl.Porojan iese din sală. 
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 7 voturi pentru, 

3 abțineri, -dl.Capsali, dl.Lupăștean, doamna Condeescu din totalul de 10 
prezenți. 

 
 Se dă citire PHCL nr. 71 privind modificarea Statutului şi Actului 

Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Torontal și 
desemnarea Consiliului Director pentru mandatul 2017 – 2020. 

Avizele comisiei Jurex, , -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl și propune următoarele amendamente: 
- Modificarea titlului, privind numirea reprezentantului comunei Dudeștii 

Noi în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Torontal pentru mandatul 2017-2020. 

- Reformularea art.1 - Art. 1. - Se aprobă desemnarea dlui Nicu – 
Viorel ONEȚ, CNP ______________ ca reprezentant al comunei 
Dudeșții Noi în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Torontal pentru mandatul 2017 – 2020. 

- Eliminarea art.2-4 si a anexei. 
Intră dl.Sârca și dl.Porojan. 
Doamna Condeescu propune să fie desemnați președintele și secretarul 

de către Consiliul local al comunei Dudeștii Noi. 
Se supune la vot phcl , se aproba cu 11 voturi pentru, 1 vot abținere –

doamna Condeescu. 
 
PHCL nr.72  privind aprobarea componenței Consiliului de 

Administrație și a organigramei aparatului tehnic al  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Torontal se retrage. 
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Se dă citire PHCL nr.73 privind aprobarea alipirea  terenului înscris 
în C.F. nr.400882  Dudeștii Noi cu terenul înscris în C.F. nr.400450 
Dudeștii Noi . 

Avizele comisiilor Urdes, Ecof, -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr. 74 privind aprobarea vânzării terenului înscris 

în C.F. nr.401428 Dudeștii Noi lui    Claudiu JECAN și soției Melinda 
JECAN. 

Avizele comisiei Ecof,  -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl , se aproba cu 12 voturi pentru. 
 

Se dă citire PHCL nr. 75 privind privind aprobarea vânzării terenului 
înscris în C.F. nr.401808 Dudeștii Noi lui    Marcel LUPAȘCU și soției 
Cristina-Daniela LUPAȘCU.  

Avizele comisiei Ecof,  -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl , se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr. 76  privind  aprobarea vânzării terenului 

înscris  în C.F. nr. 401888 Dudeştii Noi  lui Ioan VID și Ioana VID 
Avizele comisiei Ecof,  -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl , se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
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” se retrage. 

 
Se dă PHCL nr.78  privind aprobarea solicitării unei Scrisori de 

Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 3.600.000 lei, pentru 
implementarea proiectului intitulat „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. 

Avizele comisiilor Ecof, Jurex, -favorabil. 
Domnul administrator public prezintă phcl și propune modificarea sumei 

în loc de de 3.600.000 lei – 2.700.000 lei. 
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Se supune la vot phcl în formă amendată, se aprobă cu 11 voturi pentru, 
1 vot abținere, doamna Condeescu. 

 
Se dă citire PHCL nr.79 privind aprobarea execuţiei bugetare a 

bugetului local al comunei Dudeştii Noi la 30 iunie 2017. 
Avizele comisiei Ecof, -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl. 
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot abținere, 

doamna Condeescu. 
 

       Se dă citire P.H.C.L. nr.80 privind scoaterea la licitație a unor terenuri 
înscrise în domeniul privat al comunei Dudeștii Noi. 

Avizele comisiei Ecof, Urdes, Jurex,  -favorabil. 
Domnul primar prezintă phcl, retrage terenul înscris in C.F. nr.403720. 
Doamna Condeescu propune majorarea prețului la terenul înscris în 

C.F.nr. 404007 Dudeștii Noi, la prețul de 13 euro, se aprobă cu 9 voturi 
pentru, 3 voturi abțineri, dl.Porojan, dl.Mingea, dl.Sârca, -. 

Se supune la vot phcl în forma amendată, se aprobă cu 10 voturi pentru, 
1 vot împotrivă, dl.Preșea, 1 vot abținere, dl.Porojan. 

 
La DIVERSE, dl.administrator public informează că s-a semnat 

contractul de finanțare cu proiectul cu restaurarea Bisericei Catolice. 
Domnul Porojan întreabă dacă lucrarea privind Calea Timișoarei este 

recepționată de primărie. 
 
         Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 

 
 

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                     Secretar comuna, 
 Adrian-Leonida CAPSALI                          Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
      L.S. __________________________ 


