ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 20.12.2017, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.247/2017.
Şedinţa este prezidată de d-l consilier local Ion GOȘA, sunt prezenţi 13
consilieri din totalul de 13 consiliei locali.
Domnul presedinte da citire dispozitiei primarului nr.247/2017, se aproba
ordinea de zi cu 13 voturi pentru.
Se supun aprobarii proceselor verbale de la sedintele precedente,
respectiv sedinta extraordinara din 12.12.2017, sedinta ordinara din
28.11.2017,
Domnul Porojan doreste sa se mentioneze la procesul verbal din
28.11.2017, la pagina 1 să se consemneze corect pretul de 8 euro in
extravilan, și nu 13 euro, că dl.Safta pune la dispoziție raportul de evaluare la
solicitarea domnului Porojan, că la diverse, să fie consemnat că pe strada
Nuferilor este noroi și propune să se aducă la starea inițială, se supune la vot
si se aproba cu 13 voturi pentru.
La Interpelări, dl.Porojan întreabă de ce nu sunt amenajate stațiile de
autobuz, dl.primar răspunde că se vor aloca sume în bugetul din anul 2018.
Dl.administrator public informează că se vor prelua cereri pentru
racordurile la canalizare până la data de 31.01.2018.
Doamna Condeescu propune ca să fie informați cetățenii din comună
prin toate mijloacele și întreabă de ce este data limită.Dl.administrator public
răspunde deoarece este necesar să fie făcut proiectul tehnic, avizele și
execuția pe parcursul anului 2018.
Se trece la PHCL nr. nr.127 privind aprobarea vânzării terenului
înscris în C.F. nr.402170 Dudeștii Noi lui
Iancu CISMARU și soției
Cristina-Elena CISMARU.
Avizul comisiei Ecof, Edux, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru,
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Se trece la PHCL nr.128 privind aprobarea vânzării terenului înscris
în C.F. nr.400443 Dudeștii Noi lui Ion BELBA și soției Ligia-Simona
BELBA
Avizul comisiei Ecof, Edux, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.129 privind aprobarea AMENAJAMENTELUI
PASTORAL al comunei Dudeștii Noi
Avizul comisiei Agrum favorabil cu explicatii, Jurex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Dl.Preșea întreabă dacă nu se vor respecta perioadele de pășunat ce
măsuri se vor lua, dl.primar răspunde că se vor urmări respectarea clauzele
contractului, iar în caz de nerespectare se va rezilia contarctul.
Doamna Condeescu
informează că toți ciobanii nu respectă
perioadele de pășunat, că primăria nu i-a sancționat, dl.primar răspund ecă
fiecare cioban a fost sancționat.
Se supune la vot phcl, se aproba cu 13 voturi pentru, 0 voturi impotrivă, 0
voturi abținere.
Se trece la PHCL nr.130 privind aprobarea

modalității de înștiințare
asupra calendarului și a obligațiilor referitoare la declararea datelor în vederea
înscrierii acestora în Registrul agricol al comunei Dudeștii Noi

Avizul comisiei Agrum, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot, se aproba cu 13 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.131 privind aprobarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al comunei Dudeștii Noi
Avizul comisiei Agrum, favorabil cu explicații, Ecof, Edux, Jurex, Urdes
favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Doamna Condeescu întreabă de ce la poziția 15 de la imobilizări
corporale domeniul public terenuri nu este identificat, doamna secretar
răspunde că va solicita informații de la evaluator.
Dl.Rișco și dl.Porojan ies din sală.
Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, doamna
Condeescu.
Se trece la PHCL nr. 132 privind însuşirea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al comunei Dudeştii Noi.
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Avizul comisiei Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Intră dl.Rișco și dl.Porojan.
Doamna Condeescu propune ca la poziția nr.2, să fie trecută suprafața
corectă deoarece în urma unui litigiu suprafața este dimInuată, doamna
secretar va verifica acest aspect, iar la poziția nr.102 și 104 terenurile sunt
evaluate la un preț mic, doamna secretar răspunde că nu sunt prețurile de
vânzare doar evaluate pentru inventariere.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru, 2 voturi abțineri,
dl.Porojan, doamna Condeescu.
La cereri, cererea dl.Costic Sorin înregistrată cu nr.7678/20.12.2017 prin
care solicită scutire plată taxe locale ca urmare a lucrărilor de reabilitare a
trotuarului, se aprobă cu 13 voturi pentru.
Cererea doamnei Costic Maria înregistrată cu nr.7752/18.12.2017 prin
care solicită scutire plată taxe locale ca urmare a lucrărilor de reabilitare a
trotuarului, se aprobă cu 13 voturi pentru.
La Diverse,dl.viceprimar informează că s-a demarat astuparea gropilor
de pe străzile neasfaltate din comună cu buldoexcavatorul instituției.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion GOȘA
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L..S. __________________________
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