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RO MÂ NI A  
JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI DUDEŞTII NOI 

     
 
 

Proces – verbal  
Încheiat azi, 25.10.2017, cu ocazia desfăşurării  

Şedinţei ordinară  a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi  
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.176/2017. 

 
 Avand in vedere ca doamna Cirja a anuntat ca este bolnava, conform 
regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, sedinţa este 
prezidată de urmatorul consilier in ordine alfabetica d-a consilier Rodica 
CONDEESCU, sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 consilieri. 
 Doamna Condeescu propune ca punctul nr.2 respectiv aprobarea ordinii 
de zi sa fie primul punct din convocator, iar ulterior, aprobarea proceselor 
verbale de la sedintele precedente, se supune la vot, se aproba cu 9 voturi 
pentru, 3 voturi abtineri, dl.Gosa, dl.Butariu, doamna Gaspar. 
 Doamna Condeescu da citire ordinii de zi, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 

Se supune la vot procesul verbal din 16.08.2017, doamna Condeescu 
propune ca la phcl nr.66 sa se consemneze corect ca a a intrebat pe dl. 
primar de ce persoanele care nu beneficiaza de colectarea gunoiului trebuie 
sa plateasca acceasi taxa ca si cei care beneficiaza, iar doamna secretar 
intreaba cu cat s-a majorat  terenul scos la licitatie inscris in C.F. nr.404007, 
dl.Capsali raspunde ca suma de 13 euro/mp, se  aproba cu 12 voturi pentru. 

Se supun la vot procesul verbal de la sedinta extraordinara din 
29.08.2017, si de la sedinta extraordinara din 14.09.2017, se aproba cu 12 
voturi pentru. 

Dl.primar intra in sala, si informeaza ca saptamana aceasta va avea loc 
o sedinta extraordinara privind aprobarea traseului de transport in comun M44 
pe teritoriul administrativ al comunei Dudestii Noi. 

Dl.administrator public informeaza ca in cadrul aceleasi sedinte 
extraordinare va fi discutata rectificarea bugetului  si modificarile Asociatie 
Sportive Dudestii Noi si a Clubului de Sah datorita faptului ca saptamana 
trecuta a fost ridicat certificatul de identitate sportiva a Clubului Comunal 
Dudestii Noi de la Ministerul Sportului. 
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  Se trece la PHCL nr.85  privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Dudestii Noi in Consiliul de Administratie al 
Scolii Gimnaziale Dudestii Noi. 
 Avizul comisiei Edux, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl, propune pe dl. Butariu. 
Doamna Condeescu propune ca dl.Butariu sa aduca la cunostinta 

colegilor despre problemele si investitiile ce se desfasoara la scoala. 
Domnul Butariu raspunde ca participa la sedintele consiliului de 

administratie, dar  nu se discuta despre  investitiile scolii. 
 Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
 Se trece la PHCL nr.86 privind scoaterea la licitatie a 3 terenuri 
inscrise in domeniul privat al comunei Dudestii Noi 
 Avizul comisiei Ecof, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl si propune ca terenul de 706 mp, sa fie 
scos la licitatie la pretul de 15.5 euro/mp iar celelalte 2 conform pretului 
evaluatorului, respectiv de 8.2 si 8.5 euro/mp. 

Domnul Capsali propune ca terenurile sa fie evaluate la pretul minim de 
13 euro/mp, se supune la vot, 3 voturi pentru, dl.Capsali, dl.Lupastean, 
dl.Porojan, 9 voturi abtineri. 

Dl.primar propune ca terenul de 1333 mp sa fie  scos la licitatie cu 8.2 
euro/mp, se aproba cu 8 voturi pentru, 1 vot impotriva, dl.Capsali, 3 voturi 
abtineri, doamna Condeescu, dl.Porojan, dl.Lupastean. 

Dl.primar propune ca terenul de 706 mp sa fie  scos la licitatie cu 15.5 
euro/mp, se aproba cu 9 voturi pentru, 3 voturi abtineri, dl.Capsali,  dl.Porojan, 
dl.Lupastean. 

Dl.primar propune ca terenul de 1596 mp sa fie  scos la licitatie cu 8.5 
euro/mp, se aproba cu 8 voturi pentru, 2 voturi impotriva, dl.Capsali, doamna 
Condeescu, 2 voturi abtineri, dl.Porojan, dl.Lupastean. 
 Se supune la vot in forma amendata, se votează  cu 8 voturi pentru, 2 
voturi impotriva, dl.Capsali, doamna Condeescu, 2 voturi abtineri, dl.Porojan, 
dl.Lupastean. 
 

Se trece la PHCL nr.87 privind stabilirea destinatiei de parc de joaca 
copii a terenului inscris in C.F. nr.401133 Dudestii Noi. 
 Avizul comisiei, Ecof, , favorabil. 

Domnul Porojan prezinta phcl. 
Doamna Condeescu propune amenajarea parcurilor de copii in toate  

cartierele comunei. 
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Se supune la vot, se aproba cu 3 voturi pentru, ...2 voturi impotriva, 
doamna Mingea, dl.Butariu, 7 voturi abtineri. 

 
 

Se trece la PHCL nr.88 privind modificarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Dudestii Noi.  

Avizele comisiilor Agrum, Ecof, Edux, Jurex, Urdes, favorabil. 
Doamna Condeescu propune sa eliminam textul pot fi inregistrate, dl 

primar raspunde ca  vor fi situatii in care nu se vor putea inregistra sedintele 
datorita lipsei de curent sau nefunctionarii sistemului de inregistrare. 

Dl.Butariu intreaba daca vom supune la vot situatiile in care unele 
sedinte vor sau nu vor fi inregistrate, dl. primar confirma. 

Dl.Porojan propune ca sedintele sa  fie inregistrate cu excepția celor cu 
caracter individual. 

Domnul primar nu este de acord cu amendamentele doamnei 
Condeescu și a domnului Porojan. 

Se supune la vot phcl , se aproba cu 12 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.89   privind vânzare teren înscris în C.F. 
nr.400398 Dudeștii Noi lui Radu NEAG si sotiei Carmen-Roxana NEAG 
 Avizul comisiei Ecof, favorabil.  

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 12 voturi pentru. 

 
Domnul Rișco pese din sală. 
Se trece la PHCL nr.90  privind privind aprobarea vânzării terenului 

înscris în C.F. nr.402189 Dudeștii Noi lui    Nicolaie-Marian KRISAN și 
soției Georgeta-Maria KRISAN  
 Avizul comisiei Ecof,  favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.91 privind vânzare imobil – construcție și teren 
înscris în C.F. nr.400386 Dudeștii Noi lui Iacob-Dumitru COLȚA si sotiei 
Tatiana-Alina COLȚA  
 Avizul comisiei Ecof,  favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
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Se trece la PHCL nr.92  privind numire administrator al BM-DN 
TORONTAL S.R.L. pe perioadă determinată. 
 Avizul comisiei  Jurex, Urdes, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

Se trece la PHCL nr.93  privind numire administrator al 
AQUATORONTAL S.R.L. pe perioadă determinată   
 Avizul comisiei  Urdes, Jurex, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 10 voturi pentru, 1 vot abținere, doamna 
Condeescu. 
 
 Se trece la PHCL nr.94  privind retragerea dreptului de concesiune 
asupra terenului acordat lui TOC PATRICIU 
 Avizul comisiei  Urdes, Jurex, favorabil. 

Domnul primar prezinta phcl. 
 Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru. 
 
         La Diverse, domnul Butariu întreabă când va fi deschis accesul la arena 
sportivă vor fi taxe, dl.primar răspunde că există un regulament și vor exista 
taxe. 
      Doamna Condeescu informeaza ca s-a rezolvat problema cu apa pe 
strada Nuferilor, propune să fie înlocuit un tub pentru scurgerea apei.   
   Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă. 
 
   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,             SECRETAR COMUNA, 
    Rodica CONDEESCU                                            Loredana LUCIU  
     _____________________                   __________________ 
 
 
      L.S. __________________________ 


