ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 26.04.2017, ora 14, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinare a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.73/ 21.04.2017

Ședinţa este prezidată de domnul Grigore-Bogdan RIȘCO, sunt
prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri, domnul Preșea a anunțat că
va absenta din motive personale, iar domnul Ion GOȘA a anunțat că întârzie.
Domnul președinte dă citire dispoziției primarului nr.73/2017 și se
aprobă ordinea de zi cu 11 voturi pentru.
Se supune la vot aprobarea proceselor verbale de la şedinţele
precedente, respectiv ședința ordinară din 29.03.2017, doamna Condeescu
dorește la pagina 2 să se consemneze corect " propune ca taxa să fie plătită
pe număr de persoană și nu pe imobil." Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se aprobă procesul verbal de la ședința extraordinară din 19.04.2017,
se aprobă cu 11 voturi pentru.
Domnul președinte propune să se discute cu prioritate cererea
Asociației de Criket, depusă luna trecută.
Reprezentantul asociației prezintă activitatea asociației solicită un teren
pentru campionatul național care va avea loc anul acesta.
Domnul Butariu întreabă care ar fi suprafața minimă necesară
desfășurării activității și ce formă juridică va fi între asociație și consiliul local.
Domnul primar propune să identificăm un teren pentru desfășurarea
activității provizorii cu plata unei taxe ca în cazul închirierii terenului de sport.
Doamna Condeescu întreabă care este suprafața necesară,
reprezentantu asociației răspunde că ar fi necesar o suprafață de 2ha.
Intră dl.Goșa.
Doamna secretar ia cuvântul și propune ca la finalul utilizarii terenului,
asociația să fie obligată să aducă terenul la situația anterioară.
Domnul președinte propune ca persoana cu atribuții în domeniul
urbanismului să identifice un teren în vederea desfășurării activității de criket.
Se supune lavot propunerea domnului președinte, se aprobă cu 12
voturi pentru.
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La informări, domnul administrator public informează de 1.posibilitatea
convocării unei ședințe extraordinare datorită unei adrese de la ADR
Vest privind proiectul cu Biserica Catolică.2.se va semna contractul de
finanțare a A.D.I.cu canalizarea în parteneriat cu Becicherecu Mic.
Doamna secretar informează că în urma adresei către ADI Deșeuri prin
care am solicitat informații privind data aproximativă a licitației, s-a
comunicat că sunt în plin proces de evaluare a ofertelor depuse.
Se dă citire PHCL nr.29 privind aprobarea vânzării terenului înscris
în C.F. nr.401388 Dudeștii Noi lui Dorel-Gheorghe DUNCA și ValentinaMiahela DUNCA.
Avizul comisiei Ecof, Jurex, favorabil.
Doamna secretar prezintă phcl.
Se supune la vot phcl, se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr. 30 privind aprobarea execuției bugetare a
bugetului local al comunei Dudeștii Noi la 31 martie 2017.
Avizul comisiei Agrum, Ecof, Edux,Jurex, Urdes - favorabil.
Domnul primar care prezinta phcl.
Domnul Capsali iese din sală.
Se supune la vot phcl se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr. 31 privind modificarea HCL nr.137/2015 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Amenajare alei
pietonale, piste de biciclete și căi de acces în comuna Dudeștii Noi.
Avizul comisiei Ecof, Urdes, - favorabil.
Domnul administrator public prezinta phcl.
Domnul Capsali intră în sală.
Doamna Condeescu ia cuvântul și propune ca să fie incluse în acest
proiect străzile din marginea satului, respectiv Nuferilor, Surduc, Scurtă.
Domnul Porojan propune și str.Livezii, deoarece sunt mulți copii care vin
la școală pe acea stradă și este oportun să fie amenajate alei.
Domnul primar propune ca să prioritizăm străzile și propune să
demarăm cu modernizarea străzilor din centrul comunei.
Doamna Condeescu propune ca modernizarea străzilor din marginea
satului sa nu se amenajeze piste de biciclete pentru că străzile sunt înguste.
Se supune la vot phcl se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr.32 privind aprobarea Regulamentului de
desfășurare a comerțului stradal pe raza comunei Dudeștii Noi.
Avizele comsiiilor Ecof, Jurex, Urdes, -favorabil.
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Dl.primar prezintă phcl și propune amânarea discutării în următoarea
ședință.
Se supune la vot propunerea și se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr.33 privind aprobarea Regulamentului privind
eliberarea acordului de funcționare, autorizației privind activitatea de
alimentație publică și a avizului pentru orarul de funcționare.
Avizele comsiiilor Ecof, Jurex, , -favorabil.
Dl.primar prezintă phcl și propune amânarea discutării în următoarea
ședință.
Se supune la vot propunerea și se aprobă cu 12 voturi pentru.
Se dă citire PHCL nr.34 privind aprobarea schimbului categoriei de
folosință a imobilului cu nr.cadastral 404007 comuna Dudeștii Noi.
Avizele comsiiilor Agrum, Urdes, , -favorabil.
Dl.primar prezintă phcl.
Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot abținere.doamna Condeescu.
Se dă citire PHCL nr.35 privind aprobarea transformării unui post
din Statul de funcții al Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi.
Avizele comsiiilor Edux -favorabil.
Dl.administrator public prezintă phcl.
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi pentru.
La Cereri, cererea domnului Barb Dudan care solicită concesionarea
unui teren în vederea construirii unei locuințe.
Doamna secretar propune ca solicitantul să identifice terenul cu un
extras carte funciară și să putem verifica situația juridică, se aprobă cu 12
voturi pentru.
La Diverse, doamna Condeescu informează că firele de la terenul
sediul poliție sunt între copacii înalți și propune să fie tăiate.
Doamna Mingea informează că pe Calea Sânandreiului sunt 2 becuri
arse.
Președintele de ședință declară ședința închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore-Bogdan RIȘCO
_____________________

SECRETAR,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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