ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Proces – verbal
Încheiat azi, 27.06.2017, cu ocazia desfăşurării
Şedinţei ordinară a Consiliului Local al com. Dudeştii Noi
Convocată prin Dispoziţia Primarului nr.102/2017.
Şedinţa este prezidată de d-a consilier local Carmen-Livia SIMINIC,
sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 consilieri, d-a Camelia MINGEA
este absentă din motive personale și dl.Florin SÂRCA.
Doamna președinte dă citire dispoziției primarului nr.102/2017, se
supune aprobarii proceselor verbale de la sedintele precedente, respectiv
30.05.2017, ședința extraordinara din 14.06.2017, ședința extraordinară din
16.06.2017.
Domnul Porojan propune ca la pv din ședința ordinara din 30.05.2017 să
se menționeze corect la diverse, a propus să se ia măsuri de curățenie pe
Calea Hodoniului, Poștei, Căminului, Carpați și în PUZ-ul nou pe strada
Păduricii.
Doamna Condeescu doreste sa se consemneze corect la procesul
verbal de la sedinta ordinara din 26.04.2017, la pagina 2, la phcl 31, propune
să se corecteze piste de biciclete și nu alei pietonale și la procesul verbal din
14.06.2017 să se consemneze corect când a întrebat dacă suma pentru
reabilitare școală se diminuează pentru trotuare.
Se aproba cu 11 voturi completarea procesului verbal din 26.04.2017, din
30.05.2017, 14.06.2017 și a celuilat proces verbal fără modificari.
Se da citire ordinii de zi, se aproba cu 11 voturi.
Domnul Preșea iese din sală.
La Informari, domnul viceprimar informează despre întreruperile de
apă care vor avea loc în comună pentru denisipare și dezinfecție.
Se trece la PHCL nr. 57 privind organizarea concursului de selecţie
pentru postul de administrator al societăţii BM-DN Torontal S.R.L.
Avizul comisiei Jurex, Urdes- favorabil.
Intră dl.Sârca și dl.primar.
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Doamna secretar prezintă phcl și propune ca amendament completarea
art.5 cu suma de 5000 lei brut, ca salariul administratorului să rămână la fel ca
cel stabilit în anul 2016.
Domnul primar propune la art.3, completarea cu persoane care doresc
să facă parte din comisia de contestații. Dl.Butariu, d-a Cîrjă, dl.Lupăștean
sunt propuși.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.

Se trece la PHCL nr.58 privind organizarea concursului de selecţie
pentru postul de administrator al societăţii AQUATORONTAL S.R.L.
Avizul comisiei Jurex, Urdes, favorabil.
Doamnul primar prezintă phcl și propune ca amendament completarea
art.5 cu suma de 5000 lei brut și la art.3, completarea cu persoane care
doresc să facă parte din comisia de contestații, respectiv dl.Sârca, dl.Capsali
sunt propuși.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.
Se trece la PHCL nr.59 privind analizarea cererii nr.3222/06.06.2017
lui Dorina-Mihaela GASPAR privind apartamentarea imobilului situat în
comuna Dudeștii Noi, str.Balta Verde, nr.32
Avizul comisiei Edux, favorabil cu amendament că era necesar o schiță
efectuată de către compartimentul urbanism, pentru a cunoaște exact
suprafața utilizată de cei 2 chiriași.
Doamna secretar informează că a pregătit pentru ședință o schiță din
dosarul de ședință din 2014 când Gaspar Dorina a solicitat să fie atribuit un
spațiul de locuit.
Doamn Condeescu propune ca această schiță pe care doamna
secretar o aduce la cunoștință să fie semnată de către dl.Panici, arhitect al
instituției.
Doamna secretar propune ca amendament cu completarea suprafeței
respectiv Alexandrina GASPAR, 39.60 mp, spațiu de locuit +449 mp teren și
Dorina-Mihaela GASPAR,, 41.68 mp spațiu de locuit +450 mp.
Domnul Porojan propune ca să fie efectuate măsurători topografice a a
terenului și ulterior să se împartă terenul.
Doamna Condeescu propune ca contractul cu Gaspar Alexandrina să fie
încheiat pentru un an avand în vedere că este rău platnică, domnul primar
informează că este o sentință de evacuare și poate fi pusă în aplicare în orice
moment.
Se supune la vot, se aproba cu 11 voturi pentru.
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Se trece la PHCL nr.60 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Extindere rețea de canalizare menajeră în
Comuna Dudeștii Noi”
Avizul comisiei Urdes, Jurex favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Se supune la vot phcl, se aproba cu 11 voturi pentru.

Se trece la PHCL nr.33 privind aprobarea REGULAMENT privind
eliberarea ACORDULUI DE FUNCŢIONARE,
AUTORIZAȚIE PRIVIND
ACTIVITATEA DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ŞI A AVIZULUI PENTRU
ORARUL DE FUNCŢIONARE pentru operatorii economici care
desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, în comuna Dudeștii
Noi
Avizul comisiei Ecof, Urdex, favorabil.
Domnul primar prezinta phcl.
Doamna Condescu propune ca art.7 și art.8 să fie diminuate sumele.
Domnul primar propune urmatoarele modificari:
Art. 7. - Taxa locală pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului de funcționare este
de 50 lei.
Art 8. - Taxa locală pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru
desfășurarea activității de alimentație publică pentru desfășurarea activităților încadrate în
grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932
- Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia
națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN este
stabilită în funcție de suprafața aferentă activităților respective, astfel:
a) 50 lei pentru unitățile cu suprafața de până la 100 m 2, inclusiv;
b) 100 lei pentru unitățile cu suprafața mai mare de 100 m 2.

Doamna Gaspar iese din sală.
Domnul Porojan propune dublarea amenzilor, se votează cu 3 voturi
pentru, 4 voturi abțineri, 3 abțineri.
Intră doamna Gaspar.
Se supune la vot phcl în forma amendată, se aproba cu 10 voturi
pentru, 1 vot abtinere, domnul Capsali.
La cereri, a domnului Rada Catalin, înregistrată cu nr.19/2017, prin care
solicita acord pentru construire terasa pe domeniul public, domnul primar
propune o dezbatere publică pentru data de 30.06.2017, privind regimul juridic
al teraselor cu caracter provizoriu sau permanent, urmand ca cererea să fie
amânată pentru ședința ordinara din luna iulie 2017.
Domnul primar iese din sală.
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La cererea nr. 20/2017 a crescătorilor de ovine prin care solicita vană
pentru îmbăiatul oilor.
Dl.Porojan propune să închirieze pe perioadă limitată și să facă singuri
investiția.
Se supune la vot,se votează cu 5 voturi pentru, dl.Goșa, dl.Sârca,
dl.Capsali, doamna Gaspar, doamna Cîrjă, 2 voturi abțineri, dl.Rișco, doamna
Condeescu, 4 voturi abtineri, dl.Lupăștean, dl.Porojan, dl.Butariu, doamna
Siminic.
La cererea doamnei Hanțar Maricica, nr.3302/2017 prin care solicită
locuință de stat, doamna secretar informează că s-a verificat situația juridică,
că apare dl.Colța Iacob la care i s-a facut o adresă pentru a verifica dacă are
contract de inchiriere pe imobil și dacă plătește chiria restantă.
Domnul Butariu propune să fie prezentată o anchetă socială, se aprobă
cu 11 voturi pentru.
La cererea domnul BarbDudan nr.3506/2017, se propune să fie
respinsă deoarece în extrasul de carte funciară este notat un drept de
concesiune al domnului Toc Patriciu, care va fi notificat pentru reziliere sau
încetare contract, ulterior terenul va fi scos la licitație conform art.123 din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare.
Preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Carmen-Livia SIMINIC
_____________________

SECRETAR COMUNA,
Loredana LUCIU
__________________

L.S. __________________________
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