
Pagina 1 din 3 
  

RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 25.01.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.3/ 20.01.2017 

 
 Ședinţa este prezidată de doamna Camelia MINGEA,  sunt prezenţi 12 
consilieri din totalul de 13 consilieri, doamna Maria Gașpar,–absent. 

Se declară şedinţa deschisă.   
 
Doamna președinte dă citire primul punct -Aprobarea proceselor  

verbale de la şedinţele precedente, respectiv ședința ordinară din  
21.12.2016, ședința extraordinară  din  22.12.2016, ședința extraordinară din 
09.01.2017. 

Doamna Condeescu propune ca la ședința ordinara din 21.12.2016 să 
se completeze la phcl nr.156 cu următorul conținut plata membrilor SVSU să 
fie pe oră conform art.40 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor.  

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
Se dă citire ordinii de zi, se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
La informări, doamna secretar informează că: 
1. la data de 12.01.2017 s-a admis apelul lui ADY ENERGY 

PANONIA SRL, societate care a depus actiune civila cu 
obligarea accesului la terenuri pentru operatiuni de prospectare, 
în prima instanta –judecătorie actiunea a fost respinsa.Ulterior 
dupa ce se va primi motivarea instantei de judecata o va aduce 
la cunostinta consiliului local. 

2. In data de 23.01.2017 domnul Moldovan Zamfir a depus un 
raport  privind activitatea desfășurată în anul 2016 și solicitare 
sume pentru anul 2017, raport care a fost trimis pe email spre 
informare consileri locali. 

3. Conform  art.51 alin.4 din Legea nr.215/2001 consilierii locali si 
viceprimarul sunt obligati să prezinte un raport anual de 
activitate care va fi făcut public prin grija secretarului. 
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4. Conform  art.50 alin.3 din Legea nr.3932004 comisiile de 
specialitate sunt obligate  să prezinte un raport anual de 
activitate care va fi făcut public prin grija secretarului. 

5. Conform art.40 din legea 215/2001, prezenta consilierilor locali 
la sedinta este obligatorie, conform art.36 alin.2  din O.G. 
nr.35/2002 consilierul care nu poate lua parte la ședință este 
obligat să aducă la cunostință aceasta situație președintelui de 
ședinț ăsau secretarului  unității administrativ teritoriale. 

Dl.administrator public informează că împrejmuirea de la școala 
gimnazială este finalizată  în proporție de 95%. 
Dl.viceprimar prezintă raportul anual de activitate și îl depune la 
secretarul comunei. 
 

 
  Se dă citire  PHCL nr. 3 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la 

Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Polul de Crestere Timisoara. 

Avizul comisiei Jurex, favorabil. 
  Domnul administrator public prezinta phcl. 

Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr. 4 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. 

Avizul comisiei Edux, favorabil. 
  Domnul administrator public prezinta phcl. 

Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 

Se dă citire PHCL nr. 5 privind alocarea de la bugetul local a sumei 
de 8160  lei  reprezentând contribuție parțială pentru plata serviciilor de 
îngrijire la Căminul pentru persoane vârstnice Comloșul Mare, a 
persoanei vârstnice Vasile JURAVLE în anul 2017. 

Avizul comisiei Ecof, Edux, favorabil. 
  Domnul administrator public prezinta phcl. 

Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
 

Se dă citire PHCL nr.6 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitare de stat din Comuna Dudeştii Noi pentru 
anul şcolar 2017-2018. 

Avizul comisiei Edux, favorabil. 



Pagina 3 din 3 
  

  Domnul administrator public prezinta phcl. 
Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
Se dă citire PHCL nr.7 privind aprobarea execuției bugetului local al 

comunei Dudeștii Noi la 31.12.2016. 
Avizul comisiei Ecof, favorabil. 

  Domnul administrator public prezinta phcl. 
Se supune la vot  phcl se aprobă  cu 12 voturi pentru. 
 
Dl.primar propune ca listarea documentelor de ședință să fie pentru 

președinții de comisii de specialitate doar proiectele de hotărâre care sunt 
trimise spre avizare. 

Doamna Condeescu  ia cuvântul și spune că nu este de acord cu 
propunerea și este dispusă să pună la dispoziție hărtia necesara tipăririi 
materialelor de ședință. 

Domnul Butariu propune ca documentele să fie listate alb/negru. 
Dl.administrator Axinte Sorin ia cuvântul și aduce la cunoștință că la 

data de 19.12.2016 a primit de la DGFP o înștiințare privind stingerea 
creanțelor fiscale ale societății, pe care o depune la secretarul comunei. 

 
Președintele  de ședință  declară ședința închisă. 

 
 

 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                SECRETAR, 
      Camelia MINGEA                                      Loredana LUCIU  
     _____________________                __________________ 
 

L.S. __________________________ 


